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༢༠༡༨ ལའོ F་འCར་:ང་། 

 

འདས་པའ་ིམ་ིལ་ོབJ་Kག་གཅགི་ཙམ་རངི་ལ་Mས་པས་འCར་=་ིལས་ཀ་འགའ་ཞརོ་ལས་O་:ས་ཤངི་།  ད་ེདག་2ང་མ་ཡགི་ད:ནི་

Qད་<་ཡདོ་པའ་ིབ6ན་བཅསོ་Rམས་ལ་གང་Sབ་ཅ་ིSབ་2་ིRམ་པ་ཞགི་གསི་བདོ་འCར་=་ིལས་ལ་Iགས་པ་ཞགི་ཡནི།  འནོ་2ང་

ནརོ་འTལ་ཞགི་ཡདོ་པ་ན་ིགཟབ་ནན་མ་:ས་པ་ད་ེཡནི་ཞངི་། ད་ེཡང་འKལ་<་བ>ར་ཅངི་འKལ་<་Vལེ་བའམ་ཡང་ན་Wགོ་ཐངེས་

གཅགི་གསི་བ>ར་ཅངི་།  བ>ར་ཐངེས་གཅགི་གསི་Vལེ་བ་ད་ེརདེ།  འ་ོན་མ་བཅལོ་བའ་ིལས་ཀ་འད་ིཅའི་ིXརི་:དེ་དགསོ་Yང་སངོ་

ཟརེ་ན།  ད་ེན་ིབདག་བདོ་2་ིQད་ཡགི་ལ་<ངས་ཤངི་ཞནེ་པའ་ིZག་བསམ་ཟལོ་མདེ་ཅགི་ཡདོ་པ་དསེ་[ནེ་:ས་པ་ལས་གཞན་འད་ིདག་

ལས་རང་ཉདི་ལ་ཐབོ་]་ན་ིགང་ཡང་མ་མཆསི་ས༎ོ 

_་ལའོ F་ལ་ོམ`ག་a་བདོ་ནང་ག་ིདག་ེbན་ཞགི་གསི་དབེ་ཐརེ་ནག་པརོ་འCར་བཅསོ་ཤགི་དགསོ་Qརོ་བཤད་cསེ་གཞ་ིནས་dར་ཡང་_་

འCར་ལ་འCར་བཅསོ་2་ིལས་འད་ིདང་<་eངས་པ་ཡནི། དཀའ་བ་དང་<་ལནེ་པ་དའེ་ི]་མཚན་གཞན་ཞགི་ན་ིQབས་འད་ིཙམ་ལ་bན་

པད་མ་འ;མ་=སི་ ”Wགོ་མཁན་=སི་ག་ོSབ་པ་ཞགི་བ>ར་]་ན་ིལ་ོཙ་བ་Rམས་2་ིལས་འགན་རདེ།  འCར་གང་ཞགི་Wགོ་མཁན་

Rམས་2སི་ག་ོམ་ིSབ་ཚh་ག་ོSབ་2་ིམ་ིའ<ག་ཅསེ་བcདོ་]་ན་ིWགོ་མཁན་=་ིཐབོ་ཐང་རདེ།•ཅསེ་པའ་ིQད་ཆ་ཞགི་2ང་Yང་བ་ལ་བiནེ་

ནས་_་ལའོ F་དMན་ཁའ་ིMང་གསངེ་ད་ེjད་ནས་འད་ིལ་འCར་བཅསོ་:དེ་པའ་ིདཀའ་བ་ད་ེབཟདོ་པར་:ས་པ་ཡནི། 

འCར་བཅསོ་Qབས་O་ཐགོ་མར་dར་ཡང་མ་ཡགི་དང་འCར་གཉསི་གཤབིས་བkར་:དེ་བཞནི་ལན་གཅགི་Iས་དག་lབ་པ་:ས་

ཤངི་།  ད་ེནས་;་མ་ོཚh་རངི་དཔལ་འཛnམས་དང་Zན་<་ག་ོདཀའ་བའ་ིཚFག་Kངེ་རགིས་ལ་འo་ིབ4ད་:དེ་བཞནི་ལན་གཅགི་Iས་དག་

:ས།  ད་ེcསེ་ཤགོ་Mའ་ི6ངེ་<་པར་འདབེས་2སི་ད:ནི་ཡགི་གཅགི་p་བWགས་ཏ་ེའCར་ལ་བrར་བཅསོ་:ས།  ད་ེsར་རམི་པ་

གOམ་Xནི་པའ་ིQབས་Oའང་།  Qབས་ར་ེར་ེལ་འCར་ནརོ་བ་དང་ཆད་པ་ཅ་ིརགིས་tདེ་པར་Cར་ཅངི་།  ད་ེནས་རང་ག་ིཤའ་ིམགི་

གསི་རང་ག་ིནརོ་འTལ་མ་ིམཐངོ་བའ་ིཚད་ལ་dབེས་འ<ག་6བས།  bན་པད་མ་ཚh་དབང་uv་ིལགས་དང་bན་ཚh་དཔག་རགི་འཛFན་

ལགས་གཉསི་ས་ོསརོ་འCར་ཡགི་བwར་ཏ་ེགཟགིས་ཞབི་གནང་wལ་Iས་ཤངི་།  bན་ཚh་དཔག་རགི་འཛFན་ལགས་ནས་འCར་ལ་ནརོ་

འTལ་=་ིདགངོས་འཆར་མ་Yང་མདོ་bན་པད་མ་ཚh་དབང་ལགས་ནས་དགངོས་འཆར་འགའ་ཞགི་གནང་བ་ད་ེQབས་བxན་=སི་བཅསོ་

པ་ཡནི།  yགོས་པ་ོབསདོ་ཚhས་2ང་cདོ་པའ་ིགནད་ལས་oངས་ཏ་ེདགངོས་འཆར་ཞགི་གནང་Yང་།  ད་ེདག་lབ་པའ་ིcསེ་O་ཁ་ེན་

ཌར་གནས་བIགས་z་ོc་ེདབང་{ག་ལགས་ནས་བདོ་ཡགི་a་Wགོ་བད་ེམནི་=་ིI་དག་ལན་གཅགི་lབ་པར་མཛད་ད།ོ། མཐའ་མ་དརེ་

4མོ་པ་པ་ོལགས་ལ་dར་ཡང་འ|ལེ་གaགས་2སི་དགོས་གནད་འགའ་ལ་བrར་བཅསོ་དང་བཅས་འCར་བཅསོ་འད་ིཉདི་lབ་པར་:ས་

པ་ལགས།  དསེ་ན་འདརི་འCར་བཅསོ་Qབས་O་གཟགིས་iགོ་མཛད་མཁན་Rམས་དནོ་=་ིdད་<་མཚན་ནས་}སོ་ཏ་ེSགས་c་ེཆ་ེ

Iས་པ་ཡནི་ལགས། 

འCར་བཅསོ་2་ིQབས་O་གང་ཞགི་བཅསོ་པ་དང་ཇ་ིsར་བཅསོ་པའ་ི~གས་ཇ་ིབཞནི་འ|་ི]་ན་ིཚhགས་2སི་མ་ི�གོས་པ་ཞགི་རདེ།  

གཙn་བརོ་ཚFག་ག་ི�བེ་�རོ་དང་། འCར་ནརོ་བ་འགའ་ཞགི་བཅསོ་ཡདོ་ཅངི་།  ལ་ོ]ས་2་ིཚFག་གནད་Rམས་བདོ་Qད་<་འ:རོ་དང་མ་ི

འ:རོ་ཅ་ིརགིས་པར་འ<ག་པ་Rམས་ལ་Qད་གཉསི་ཤན་�ར་=་ི�ལ་<་|སི་ཤངི་། Qབས་རརེ་གནད་ཚFག་འགའ་ལ་གཤམ་མཆན་

བཏབ་ཡདོ།  ས་མངི་འགའ་ཞགི་ད་ཡདོ་2་ིལ་ོ]ས་ཡགི་ཚགས་ལ་བxན་ཡདོ་ཅངི་། འགའ་ཞགི་ན་ིད�ད་མཐའ་ལ་བrལ་མ་Sབ་པར་

~ས་ཡདོ། གཞན་འགའ་ཞགི་ལ་o་ིiགས་བཀདོ་ཡདོ་ད།ོ།   

དསེ་ན་འCར་བཅསོ་འདསི་བདོ་2་ིལ་ོ]ས་ལ་གསལ་ཁ་དང་ཁ་Qངོ་ཐབེས་པའ་ི}ནོ་འ<ན་I་བ་ཡནི། འནོ་2ང་ཤསེ་ཡནོ་=་ིལས་ཀ་

ཞགི་ཡནི་6བས་འདརི་ཡགི་>ར་:དེ་པའོ F་རང་Xགོས་གཞན་Xགོས་s་;འ་ིབསམ་e་ོགཏན་ནས་dབེས་མདེ་ཅངི་། གང་ལ་ཅ་ིཡདོ་ད་ེད་ེ

བཞནི་<་dབེས་པའ་ིའབད་པ་:ས་ཡདོ་པའང་དགངོས་པར་འཇགས་འཚལ།   

དག་ེའ<ན་རབ་གསལ་=སི་ ༢༠༡༨ ལའོ F་ G་དང་པའོ F་ཚhས་ ༢༡ ཉནི་|སི། 
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(�ན་ངག་པ་yགས་ཅན་)ཨ་ོས་ིཀར་ ཝལེ་ཌ་ེ(Oscar Wilde) ཡསི་ “ང་ཚnས་3ལ་རབས་ལ་འགན་�ར་ཞགི་འ�རེ་འསོ་པ་ད་ེན་ི3ལ་

རབས་བrར་འ|་ི:དེ་]་ད་ེརདེ།”ཅསེ་བ�གས་པའ་ིQབས་O། ཕལ་ཆརེ་�་རན་སའི་ིམསི་བཤད་�དི་པའ་ིགཏམ་ épater les bourgeois 

(མ་ིདམངས་Rམས་འoགོས་O་འ`ག) ཅསེ་པ་sར་ཁངོ་གསི་2ག་2ག་:དེ་2་ིཡདོ་རདེ།  ཝལེ་ཌ་ེལ་ཆ་བཞག་ན། (�བ་Xགོས་3ལ་ཁབ་

ནང་ལ་མ་ིཚང་མར་)e་ོགདངེ་དང་ངསེ་ཤསེ་tདེ་ཡདོ་པའ་ི<ས་Qབས་ཤགི་6།ེ <ས་རབས་བJ་དM་པའ་ིXདེ་X་ིམའ་ིནང་འཚn་གནས་:ས་

ཡདོ། Qབས་ད་ེ<ས་2་ི3ལ་རབས་�་བ་དཔརེ་ན་འཇར་མན་=་ིདངསོ་ཡདོ་རངི་~གས་པ་(empiricist) ལ�ི་པལོ་ཌ་ི བནོ་ ཪནཱ་ཀ་ེ 

(Leopold Von Ranke) ཡསི་ཁངོ་ཚnའ་ིབ4མས་ཆསོ་ལ་བiནེ་ནས་ “དངསོ་འ|ལེ་ཅ་ིཞགི་Yང་ཡདོ་པ་”ད་ེ6ནོ་Sབ་2་ིརདེ་

བསམས་ཡདོ་པ་རདེ། ཡང་། ད:ནི་ཇའི་ིཁ་ེཐ་ོལགི་ག་ི3ལ་རབས་�་བ་ ལོར་ཌ་ི  ཨགེ་ཤནོ་ (Lord Acton) =སི་ “མཐར་Sག་ག་ི3ལ་

རབས་”ད་ེ�བ་Sབ་པའ་ིཉ་ིམ་གཅགི་ཡངོ་ག་ིརདེ་ཅསེ་ཡདི་ཆསེ་:ས་པ་རདེ། 

 
ད་ཆ་3ལ་རབས་�་བ་Rམས་ན་ིjརི་བཏང་གསི་ཧ་ཅང་e་ོགདངེ་ཞན་པའ་ིs་�ལ་ཞགི་ལ་dབེས་ཡདོ་ད།ེ �མེ་བྷ་ིར་ེཇ་ི(Cambridge) 

dབོ་�་ཆནེ་མའོ F་ ཨ་ི ཨ་ེཆ་ི �ར་ (E. H. Carr) =སི་བཤད་པ་sར། “3ལ་རབས་ན་ིག་ོབ་ལནེ་Xགོས་ཤགི་རདེ་”ལ། དགསོ་དབང་

གསི་<ས་ཚnད་ལ་6བས་བxན་:ས་པའ་ིག་ོབ་ལནེ་Xགོས་ཤགི་དང་། ད་ེལ་བiནེ་ནས་བrར་འ|་ིདང་བrར་བཅསོ་:ས་པ་ཞགི་རདེ། 

3ལ་རབས་བrར་བཅསོ་རངི་~གས་ན།ི ལ་ོ]ས་2་ིབདནེ་པ་ད་ེཚn་ལ་བrར་ཞབི་:ས་ནས་འདས་པ་ལ་ག་ོiགོས་_ར་ལས་ལགེས་པ་ཞགི་

ལནེ་པའ་ིའབད་བ4ནོ་ཞགི་རདེ། ད་ེདང་ཆབས་ཅགི་གསར་<་tདེ་ཅངི་�ངས་བ�ན་ལ། ཡང་Xགོས་�ང་�ང་བའ་ིཡགི་ཚགས་ད་ེཚn་བ]ད་

ནས་3ལ་རབས་2་ིབཤད་པ་ལ་ཁ་Qངོ་:་]ར་དམགིས་པ་གཏད་ཡདོ་པ་ཞགི་རདེ།   ད་<ང་བ�ར་མ་ིའསོ་པའ་ིཆ་ཞགི་2ང་ཡདོ་པ་ད་ེལ་

ཁ་ཤས་2སི་མཐའ་ན་བ�་ེZད་:ས་པ་རདེ་ཅསེ་བcདོ་�དི་ལ། ད་ེའoའ་ིབrར་བཅསོ་རངི་~གས་པ་ལ་ “བ4སི་མདེ་རངི་~གས་པ་”(�་

རན་སའི་ིམངི་ཚFག་ le négationnisme ནས་ཡངོ་བ་རདེ།)ཟརེ་ཞངི་། ཚFག་ད་ེཐགོ་མར་�་རན་སའི་ིདམག་ཆནེ་གཉསི་པའ་ིQརོ་ལ་ཆདེ་

མཁས་ (བ6ན་བཅསོ་དཔརེ་ན་Le Syndrome De Vichy སགོས་2་ི4མོ་པ་པ་ོ) ཧནེ་�་ེ ��ོ་�་ོ  (Henry Rousso) ཡསི་

ང་ོ�དོ་:ས་ཤངི་། དསེ་ རང་ཉདི་2་ི4དོ་པ་ལ་3བ་rརོ་:དེ་པའ་ིདནོ་དག་Rམས་ལ་�་ོའདགོས་པའམ་ཐལ་ཆརེ་བcདོ་པ་དང་ཆབས་གཅགི  

ད་ོགལ་ཆ་ེབའ་ིབདནེ་དནོ་Rམས་�ང་མདེ་<་འཇགོ་པའམ་ཡང་ན་ཁས་མ་ིལནེ་པ། ཇ་ེ�ང་<་གཏངོ་བ་བཅས་བ]ད་ནས་3ལ་རབས་བrར་

འ|་ི:དེ་པའ་ིབ]ད་རམི་ད་ེའyལེ་བcདོ་:ས་ཡདོ།  

 
དག་ེbན་ཆནེ་མ་ོ མལེ་ཝན་  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་(Melvyn Goldstein)=་ི ”e་མའ་ི3ལ་ཁབ་ཤ་ིབ་6།ེ ༡༩༡༣ ནས་ ༡༩༥༡ བར་=་ིབདོ་

2་ིདངེ་རབས་3ལ་རབས།(A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State)• ཞསེ་

པ་ད་ེ ༡༩༨༩ ལརོ་ཐནོ་Qབས། བདོ་མའི་ི¢དོ་2་ིམང་པ་ོཞགི་ལ་འoགོས་ལངས་ཏ་ེད་ོ�ང་�དོ་དགསོ་Yང་བའ་ི]་མཚན་ན།ི  དབེ་དསེ་

འ�རེ་ཡངོ་བའ་ིམཐངོ་�ང་ནརོ་ས་མདེ་པ་ཞགི་6།ེ མཐའ་ན་ཐགོ་མར་ཤགོ་ངསོ་འགའ་བམ་Wགོ་:ས་པ་ཙམ་=སི་2ང་འད་ིན་བདོ་2་ི3ལ་

རབས་Qརོ་ལ་ཧ་ལས་པའ་ིའyལེ་བཤད་མ་ིའo་བ་ཞགི་འ<ག་ཅསེ་པ་ད་ེརདེ།  བསམ་�ལ་འད་ིན་ིབདོ་2་ི�དི་དནོ་3ལ་རབས་Qརོ་ལ་དཔ་ེ

དབེ་པར་£ན་:ས་པའ་ིབ]ད་རམི་ནང་<་Jང་རངི་བའ་ི<ས་ཚnད་2་ི6ངོ་ཆ་ཞགི་ཡདོ་པ་དསེ་གལ་གནད་ཇ་ེཆརེ་བ>ར་ཡདོ། དནོ་དངསོ་ལ། 

4སི་དཔནོ་¤་¥བ་པའ་ིབདོ་2་ི3ལ་རབས་ཐད་2་ིགཞ་ི3་ཆ་ེབའ་ིལ་ོ]ས་ཏ།ེ ”བདོ་2་ི�དི་དནོ་3ལ་རབས་(Tibet: A Political 

History)• ཐནོ་པ་ནས་ལ་ོཉ་ི¦་4་གཉསི་འདས་ཟནི་པ་དང་།  §་ ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་ (Hugh Richardson) =་ིའདདོ་¨མས་©ང་ལ་ཧ་

ཅང་བདེ་jདོ་ཆ་ེབའ་ི ”བདོ་དང་དའེ་ི3ལ་རབས་(Tibet and its History)• ཅསེ་པ་ཐནོ་པ་ནས་ལ་ོཉ་ི¦་4་བ<ན་Xནི་ཡདོ་པ་རདེ། ང་

ཚn་ལ་ §་ ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་དང་ས་ིནལེ་གྷ་རབོ་ (Snellgrove)2་ི ༼འyན་ཡ་ད་<ང་ཡང་མ་Yང་བའ་ི༽ ”བདོ་2་ིརགི་གནས་ལ་ོ]ས་(The 

Cultural History of Tibet)• ཅསེ་པ་ད་ེ ༡༩༦༨ ལ་ོནས་ཐབོ་ཡདོ་ལ། ད་ེན་ིབདོ་2་ི_་མའོ F་3ལ་རབས་Qརོ་=་ིབ4མས་ཆསོ་དང་

ཆདེ་4མོ་ཙག་ཙFག་ཡདོ་པ་མ་གཏགོས་3་ཆ་ེབའ་ི�དི་དནོ་ལ་ོ]ས་ཤགི་མ་རདེ། 
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¤་¥བ་པ་དང་§་ ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་=་ི འ;ར་<་ཐནོ་མདོ་ཕལ་ཆརེ་“<ས་ལས་ཡལོ་བའ་ི”བ4མས་ཆསོ་ད་ེགཉསི་དང་བkར་ན།  གྷལོ་ཌ་ིས་ི

ཐནེ་=་ི3ལ་རབས་ད་ེན་ིX་ི3ལ་s་Qརོ་བ་དང་ཆདེ་ལས་པ་Rམས་Jང་ལས་d་བརོ་བདོ་ལ་འy་ོSབ་པའ་ིQབས་ཤགི་6།ེ ནི་ཞའ་ོཕནི་=་ི 

“¥་ོའ:དེ་”2་ིcསེ་O་བ4མས་པ་དང་ཞབི་འ`ག་:ས་པ་ཞགི་རདེ།  ད་<ང་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་sའ་ིབར་<་བsས་®ངོ་མདེ་

པའ་ིབདོ་2་ི3ལ་རབས་དང་གནས་�ལ་]་ཆ་འགའ་ཞགི་ལ་s་ཆགོ་པའ་ིལམ་ཁ་ཞགི་tདེ་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཡགི་ཆ་ད་ེཚnའ་ིམང་ཆ་ེབ་

ཞགི་ན་ིབཅར་འo་ིཡནི་པ་ལས་ཡགི་ཚགས་2་ི]་ཆ་མནི་པ་རདེ། དརེ་བiནེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིབ4མས་ཆསོ་ད་ེལ་བཅསོ་མནི་=་ིད་ོ�ང་

དང་མཐའ་ན་དགའ་�ང་ཞགི་གསི་བOས་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ད་ེཡང་དབེ་འདརི་གནས་�ལ་གསར་པ་ཡདོ་པ་ཁ་ོན་ཙམ་མ་ཡནི་པར་ད་<ང་�ལོ་

]ན་s་�ལ་ལམ་ཡང་ན་_ར་�ལོ་]ན་འཛFན་:ས་པའ་ི_ནོ་=་ི3ལ་རབས་Rམས་དང་མ་ིའo་བར། དབེ་འདསི་དནོ་དངསོ་ལ་ཡག་ཉསེ་

འདམེ་གསསེ་མདེ་པར་ཁ་ཚང་བར་བcདོ་ཡདོ་~གས་བ�ད་པ་ལ་བiནེ་ནས་རདེ།  

 
དབེ་འདའི་ིབrར་ཞབི་Rམས་ན་ིལགེས་ཉསེ་འoསེ་མ་ཞགི་རདེ། ཚnད་དཔག་:ས་པ་བཞནི། གཡནོ་Xགོས་2་ིམ་ིRམས་ན་ིཧ་ཅང་དགའ་བ་

རདེ། ཊམོ་ °་ིརན་�ལི་ཌ་ི  (Tom Grunfeld) ཡསི་ ”ལ་ོརའེ་ིབཞ་ིཆའ་ི3་ནག་• (China Quarterly) ཅསེ་པའ་ི<ས་དབེ་6ངེ་ 

”ཆདེ་ལས་ལ་མངའ་དབང་ཐབོ་པ་་་ གཟབ་ནན་དང་། བསམ་3་ཅན། ཡདི་བiན་འཕརེ་བ་”ཞགི་རདེ་ཅསེ་འyལེ་བcདོ་:ས་པ་རདེ། གཞན་

དག་6།ེ དམགིས་བསལ་=སི་ནང་ཆསོ་2་ིs་�ལ་ལ་འདདོ་བབ་ཆ་ེབ་དག་ན་ིའཛhམས་དགོས་ཅན་རདེ།  °་ར་ེཐ་ ས་ེ±་རམ་ (Gareth 

Sparham) =སི་ ”བདོ་གནས་བrར་ཞབི་• ཅསེ་པའ་ི<ས་དབེ་a་  བདོ་མ་ིཡདོ་ད་ོཅགོ་ན་ིརང་ག་ིཆསོ་~གས་ལ་Zག་བསམ་ཟལོ་མདེ་

དང་དད་པ་གཏངི་ཟབ་ཡདོ་པ་དརེ་ གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ངསོ་འཛFན་མ་:ས་པ་ལ་rནོ་བcདོ་:ས་པ་རདེ། བདོ་གནས་བrར་ཞབི་<ས་དབེ་

ལ་མ་བསམས་ས་ཞགི་ནས་§་ ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་=སི་4མོ་�གི་པར་བཏང་བའ་ིའKནི་ཞགི་འ:རོ་བ་རདེ་ལ། ཁངོ་ན་ི_་མརོ་ ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ི ས་ི

ཨ་ཊལེ་(Seattle)yངོ་�རེ་<་ཡདོ་པའ་ིཝ་ཤནི་ཊནོ་(Washington)dབོ་�་ཆནེ་མའོ F་ནང་<་ གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིདག་ེbན་ཆནེ་མ་ོཡནི་པ་

རདེ། ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་=སི་ དབེ་འདའི་ི “ཞབི་འ`ག་དང་ཁ་གསལ་=་ི4མོ་འ|་ི་”ད་ེལ་བ_གས་བcདོ་:ས་མདོ། དབེ་2་ིམ`ག་ག་ིགཏམ་ད་ེ

ཚn་ན་ི “ང་ོཚ་འསོ་པ་”ཞགི་རདེ་ཅསེ་བcདོ་པ་རདེ། ཁངོ་གསི་ད་<ང་²་མSད་ནས། “་་་༡༩༥༡ cསེ་2་ིགནས་�ལ་=་ིཐད་ནས་གྷལོ་ཌ་ིས་ི

ཐནེ་ལ་བཤད་]་ཡདོ་ཚད་ན།ི བདོ་མ་ི¢་ིབ3ད་དང་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེབཙན་:ལོ་ལ་|སོ་པ་ད་ེལ་བiནེ་Yང་བའ་ི ‘tགོ་ཟངི་ག་ིགནས་�ལ་

རམི་པ་’ཞགི་རདེ་ཅསེ་པ་ད་ེརདེ། ༡༩༥༩ ལའོ F་བདོ་མའི་ི=ནེ་ལངས་དང་། ད་ེའ|ལེ་=་ིདམར་གསདོ་¢ག་�རོ་དང་མནར་གཅདོ།  ཡངོས་

O་´གོས་པའ་ིདམག་དནོ་དང་�དི་Xགོས་ནས་བཙན་3ལ་རངི་~གས་པའ་ི�དི་དབང་¥རེ་གཅདོ་ལག་བ6ར་:ས་པ། རགི་གནས་གསར་

བcའེ་ིག<ག་µབ་2་ིགཏརོ་བཤགི་བཅས་ལ་ཁ་ོཔས་མགི་བ�མས་ཡདོ་པ་རདེ་” ཅསེ་བcདོ་པ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་ལ་ན་ིའདའི་ིcསེ་2་ིདནོ་

གནད་ད་ེཚnའ་ིQརོ་ལ་དབེ་གཞན་ཞགི་འ|་ིའཆར་ཡདོ་པ་ད་ེན།ི Qབས་དའེ་ིམ་ིགཞན་Rམས་དང་འo་བར་ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་=སི་2ང་ཤསེ་2་ི

མདེ་པ་རདེ། དརེ་བiནེ་rནོ་བcདོ་ད་ེཚn་ན་ིQབས་ད་ེ<ས་འསོ་བབ་ཡདོ་པ་ཞགི་ཡནི་ནའང་ད་sའ་ིཆར་�ར་¶ང་བ་ཞགི་ཡནི་]་མ་རདེ། 

 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིབདོ་2་ི3ལ་རབས་དསེ་ང་ལ་ཐགོ་མར་སམེས་འMལ་ཐབེས་བJག་པའ་ིyས་2་ིགཅགི་ན་ིདབེ་དའེ་ིX་ིག·གས་2་ིམཛhས་

4ལ་ཏ་ེདབེ་2་ི¸ས་ཀ་ལགེས་པ་ོཡདོ་པ་ད་ེརདེ། 3བ་ཤའ་ི`ས་འགདོ་གཅགི་p་ཡང་བདོ་2་ིQརོ་ལ་བཏནོ་པའ་ིདབེ་གཞན་དང་བkར་ན་

མགི་ལ་མཛhས་པ་ོདང་�ན་ཆགས་པ་ོཞགི་རདེ། ད་ེ<ས་3་གར་ནང་ང་ལ་ཐབོ་Sབ་པའ་ིབདོ་2་ིQརོ་=་ིདབེ་མང་ཆ་ེབ་6།ེ བདོ་2་ིདཔ་ེམཛnད་

ཁང་དང་བཙན་:ལོ་བདོ་གIང་ག་ིདབེ། མ་ོཏ་ིལ་¹ལ་ º་»་�་ས་ི¼་ས་ི(Motilalal Banarasidas)ཞསེ་པའ་ིཔར་£ན་ཁང་གསི་བrར་

པར་:ས་རགིས་སགོས་ན་ིཤགོ་Mའ་ི¸ས་ཀ་ཧ་ཅང་ཞན་པའ་ིཐགོ་པར་བཏབ་ཅངི་། དབེ་2་ིམཐའ་བཙhམས་Rམས་2ང་]ན་½ན་ད:ར་ཁའ་ི

ཆར་<ས་འགའ་ཡ་ིcསེ་ནས་འཐརོ་འy་ོག་ིརདེ། 

 
ངའ་ིཡ་ིརངས་ད་ེདབེ་2་ིཁ་Xསེ་Qབས་ཇ་ེ©ང་<་Xནི་མ་སངོ་། ལས་དནོ་འད་ིལ་དཀའ་ལས་ཆནེ་པ་ོབ3བ་པ་དང་། གཞ་ི3་ཆ་ེབའ་ིཉམས་

ཞབི། བཅར་འo་ིམང་པ་ོད་ེRམས་ན་ི༼མ་ིད་ེཚnའ་ིyས་2་ིཁག་གཅགི་ན་ི<ས་ད་ེབར་<་3་ནག་ག་ིངལ་4ལོ་¾་བའ་ིནང་ཡལ་བར་Cར་ཡདོ་པ་
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རདེ།༽ཆསེ་གསལ་བའ་ིདཔང་iགས་རདེ། དརེ་ད་<ང་ནམ་]ན་དང་མ་ིའo་བའ་ིཔར་རསི་མང་པ་ོཡདོ་པ་དང་། དའེ་ིyས་2་ིའགའ་ཞགི་ན་ིད་ེ

_ནོ་པར་£ན་:ས་®ངོ་མདེ་ལ། ད་ེདག་གསི་ལ་ོ]ས་འད་ིཁ་ཚང་བ་ཞགི་ཡངོ་བར་ཕན་བཏགས་ཡདོ་པ་རདེ། ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་=སི་འyལེ་

བcདོ་sར་ “ཁ་གསལ་=་ི4མོ་འ|་ི”བ]ད་ནས་དཔ་ེཆ་འད་ིཐགོ་མར་Wགོ་Qབས་ད་ེན་ི�་ོ�ང་ཅན་=་ིཉམས་®ངོ་ཞགི་རདེ། �ང་མང་པ་ོ

ཞགི་ན་ིངས་_ནོ་ཆད་ག་ོ®ངོ་ཡདོ་པའ་ི�་ེཔ་གIང་ག་ིདབང་བ>ར་yལ་རམི་6།ེ e་མ། w་oག་ད་ེཚnའ་ིQརོ་འདརི་ཞབི་གསལ་<་བཀདོ་

ནས། ད་ེལ་གཤམ་མཆན་དང་~ང་འoནེ་ཡང་བཀདོ་འ<ག  

 
3ལ་རབས་ནང་འ|ལེ་ཆགས་པ། 

བདོ་2་ིགIང་འཛFན་yལ་རམི་=་ིགནས་�ལ་ཁག་ག་ི¿་འTག་dངོ་ཞངི་Àངེ་tགོ་རང་བཞནི་=་ིཞབི་ཆ་དག་གསི་ང་རང་ཉདི་དགའ་�ང་མང་

པ་ོཞགི་གསི་ཚFམ་པར་:ས་པའ་ིcསེ་O། ངས་ཐངེས་གཉསི་པར་དབེ་ད་ེWགོ་Qབས། ང་ལ་ཐགོ་མར་ད་ོ�ང་མ་Yང་བའ་ིཞབི་གསལ་=་ི

གནས་�ལ་དག་ལ་Jང་བད་ེཔ་ོམདེ་པའ་ིདཀའ་tགོ་ག་ིཚnར་བ་s་;་ཞགི་dབེས་མག་ོ�གས་སངོ་།  ཅའི་ིXརི་¾་�ངེ་རནི་པ་ོཆའེ་ི·ར་མ་ོ

རདེ་ཅསེ་བ�ད་པའ་ི;་མ་ོགཉསི་2་ིཔར་ ༼ཤགོ་ངསོ་གཅགི་ཁ་གང་བ་༽འདརི་བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ།  ངས་དངེ་རབས་ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ི3ལ་

རབས་ཚད་½ན་གང་ཞགི་a་ཡང་Á་ེ�་ེ¹ནེ་ མནོ་�་ོ(Marilyn Monroe)འམ་ཡང་ན་`་ཌ་ིཐ་ི ཨགེ་ས་ེནརེ་(Judith Exner)༼�དི་

འཛFན་ཁ་ེན་ེཌ་ེདང་ཇག་ཚnགས་2་ིགཙn་བ་ོ �མེ་  འཇནི་ཁ་»་(Sam Giancana)གཉསི་ཀའ་ི·ར་མ།ོ༽ =་ིཔར་ཤགོ་ངསོ་གང་བ་ཞགི་

གཏན་ནས་མཐངོ་®ངོ་མདེ། ཆདེ་ལས་3ལ་རབས་�་བ་Rམས་ལ་མཚnན་ན། 3ལ་རབས་ལ་ོ]ས་2་ིའyལེ་བcདོ་ལ་ཕན་ཐགོས་མདེ་མདོ་

འ¢གི་�དེ་2་ིའདདོ་པ་Qངོ་ཙམ་ཡནི་�དི་པའ་ིཔར་རསི་དང་གནས་�ལ་རགིས་འགདོ་]འ་ིཐད་ནས། འ|ལེ་ཆགས་ཡནི་མནི་=་ིo་ིབ་ན་ི

]ན་½ན་<་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ད་ེམནི་ད་<ང་མ་མཐའ་ལའང་ཚད་ངསེ་ཅན་ཞགི་ལ་བཟང་jདོ་2་ིང་ོབ་ོཞགི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་<ང་·ར་མརོ་བ�ད་

པའ་ིགཅགི་༼�མ་�གོས་བÂས་༽ད་ེདངསོ་གནས་¾་�ངེ་ག་ིདགའ་རགོས་ཡནི་པའ་ི�ངས་rལེ་བཀདོ་མདེ་ལ། དÂགོ་གཏམ་ཙམ་ཞགི་

རདེ། ད་ེའoའ་ིZ་སའ་ིནང་ག་ིདÂགོ་གཏམ་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་:ས་པར་Xརི་�གོ་:ས་པ་དསེ་3ལ་རབས་2་ིdབོ་�ངོ་ཞགི་ཡནི་�ལ་འད་ི

ལ་དÂགོ་གཏམ་ཚགས་པར་ (a tabloid)རགིས་2་ིཚnར་བ་ཞགི་�དོ་པར་:དེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་¾་�ངེ་ག་ིབག་མདེ་འ¢གི་jདོ་ད་ེཚn་

ན་ིཁངོ་ག་ི3ལ་ཚབ་2་ི¢་ིཤརོ་དགསོ་པའ་ི]་མཚན་ཆ་ེབ་ད་ེརདེ་ཅསེ་བcདོ་པ་ན་ིའyགི་བ�ད་པ་ཞགི་རདེ། ལསོ་ཡནི། ཡནི་ན་ཡང་འyལེ་

བcདོ་Jང་ཡང་མ་ོཞགི་6།ེ བ�ད་འདགོས་དང་དÂགོ་གཏམ་ལས་མང་ཙམ་ཞགི  གཅགི་:ས་ན་པར་གཅགི་ཙམ་=སི་འSས་པ་:ས་ན་

ཏག་ཏག་འyགི་བ�ད་པ་ཞགི་རདེ།  

 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ད་<ང་དÂགོ་གཏམ་ད་ེའo་ལ་གཟབ་ནན་=་ིངང་ནས་འyལེ་བཤད་:དེ་པར་Iགས་ཏ།ེ ད་ེམ་ོརནི་པ་ོཆ་ེཟངས་ཟམོ་©ས་

བཀང་བ་ཞགི་ག་ིནང་བ6མིས་པ་དང་། ¾་�ངེ་རནི་པ་ོཆའེ་ི¥ངོ་zགོ་བཙFར་བའ་ིQརོ་བcདོ་པ་རདེ། ར་ིཆར་ཌ་ིགOམ་པ་(Richard 

III)ཞསེ་པའ་ིGསོ་གར་<་uཀ་ས་ེཔ་ིཨར་ (Shakespeare) =སི་ ཁ་ིལ་ེརན་ས་ིཡ་ིc་ེདཔནོ་ (Duke of Clarence) ད་ེ “Ãན་ཆང་

ག་ིཟམོ་�དོ་<་བ6མིས་ནས་”དམར་གསདོ་:ས་~གས་ཤགི་ང་ཚnར་བcདོ་ཡངོ་། c་ེདཔནོ་ད་ེན་ིཆང་[ལ་མངི་yགས་ཅན་ཞགི་ཡནི་6བས་

ད་sའ་ིཆར་�ང་འད་ིན་ིཐགོ་མར་�་རའེ་ི4དེ་མ་ོཞགི་ག་ི�ལ་<་མག་ོབ�གས་ཡདོ་�དི་པའ་ིཡདི་ཆསེ་:དེ་2་ིཡདོ་པ་རདེ། 3ལ་ཚབ་¾་�ངེ་

གསི་ཚངས་jདོ་2་ི�མོ་པ་�ལ་བཞནི་མ་བÄངས་པའ་ིམངི་ཆད་དསེ་2ང་Xགོས་མ�ངས་པར་¥ངོ་zགོ་བཙFར་བའ་ིདÂགོ་གཏམ་ད་ེ

བdངས་�དི་པ་ཞགི་རདེ། ད་ེའoའ་ིགནས་�ལ་ལ་གཏམ་བcདོ་དང་Gསོ་གར་=་ིནང་<་རང་རང་ག་ིག་ོས་ཞགི་ཡདོ་�དི་2ང་ཚད་½ན་=་ི

3ལ་རབས་ཤགི་ག་ིནང་<་ཆ་འཇགོ་:དེ་མ་ི¶ང་བ་ཞགི་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་_ནོ་=་ི3ལ་རབས་�་བ་གཞན་༼ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་དང་¤་¥བ་

པ་སགོས།༽=སི་Z་སའ་ིདÂགོ་གཏམ་ད་ེའo་3ལ་རབས་ལ་ོ]ས་ནང་བJག་མདེ་པ་རདེ། འནོ་2ང་ཁངོ་ཚn་ཡང་�ང་འད་ིདག་ལ་]ས་

མངའ་ཡདོ་པ་ན་ིངས་ཏན་ཏན་བཤད་Sབ་2་ིཡདོ། 

 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ད་<ང་3ལ་རབས་2་ིཐད་ནས་འ|ལེ་བ་མདེ་ཅངི་མ་¶ངས་Åན་གཏམ་6།ེ དག་ེའ<ན་ཆསོ་འཕལེ་=སི་འ¢གི་jདོ་:དེ་

སའ་ིའ=གི་ག་ི;་མ་ོཞགི་ཉར་ཡདོ་�ལ་བ�གས་ཡདོ་པ་རདེ། Åན་གཏམ་འད་ིན་ིགཅགི་:ས་ན་ �ད་<་འཕགས་ཤངི་Sན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ི
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མཁས་པ་འད་ིཉདི་ལ་མ་ིདགའ་བའ་ིtངི་ཞནེ་པ་དག་གསི་ Xསི་2་ིལ་ོG་དག་ག་ིནང་<་བཤད་མག་ོབ�གས་ཡདོ་�དི་པ་རདེ་ལ། ཁངོ་ན་ི

འ¢གི་jདོ་ལ་མཉསེ་པ་ོཡདོ་པའ་ིམངི་yགས་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེབཞནི་ད་<ང་ཕལ་ཆརེ་X་ི3ལ་བའ་ིའ¢གི་jདོ་:དེ་~གས་ལ་བདོ་མ་ིཚnའ་ི

མཚར་�ང་བཅས་2་ི[ནེ་ལ་བiནེ་ནས་ཡངོས་yགས་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། འདའི་ི�ངས་rལེ་=་ི�ལ་<་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ང་ཚn་ལ་བcདོ་

དནོ། འ=གི་ག་ི;་མའོ F་Qརོ་ལ་ཐད་ཀར་oསི་Qབས། “དག་ེའ<ན་ཆསོ་འཕལེ་ཁ་ཕར་འཁརོ་ནས་ལན་མ་བ3བ་པ་རདེ། བདོ་2་ི~གས་�ལོ་

ལ། ཁངོ་གསི་ད་ེའo་མདེ་ཅསེ་མ་གOངས་6བས་ད་ེང་ོམ་ཡནི་པ་མཚnན་=་ིཡདོ་པ་རདེ།” ཅསེ་བcདོ་འ<ག འདསི་ད་ེའo་ཡནི་པ་གང་ཡང་

མཚnན་=་ིཡདོ་པ་མ་རདེ། མ་ིགཞན་དང་འo་བར་བདོ་མ་ིཚnས་2ང་ད་ེའoའ་ིÀངེ་འགལེ་དང་དམའ་འབབེས་2་ིo་ིབ་ལ་ལན་ཞགི་ག་ིའསོ་བབ་

མདེ་པས་ལན་མ་ིའདབེས་པ་ད་ེའདམས་�དི་པ་རདེ། མའི་ིརགིས་རགི་པ་ད་ེརང་ག་ིs་jདོ་2་ིཨ་མར་ཁས་འཆ་ེབའ་ིམ་ིཞགི་གསི་འད་ིའoའ་ི

བདོ་མའི་ི�ན་jདོ་Qརོ་མའི་ིརགིས་ད:་ེཞབི་རགི་པའ་ི(Ethnological)འyལེ་བཤད་Åན་མ་ཞགི་ཐནོ་པ་ད་ེ�ད་མཚར་པ་ོརདེ། ད་<ང་ 

༡༩༥༠ གངོ་ག་ིལ་ོདག་ག་ིནང་འད་ིའoའ་ིའ¢གི་jདོ་2་ིའ=གི་ཆས་ཤགི་ཨ་ར་ིདང་Æ་རབོ་2་ིནང་<་ཚnང་ཟགོ་ག་ི�ལ་<་མདེ་པ་ན་ིཧ་ལམ་

ཏན་ཏན་ཡནི་པ་ངས་བཤད་Sབ་2་ིཡདོ་ལ། ཏན་ཏན་3་གར་ལ་མཐའ་ན་ ༢༠༠༨ ལརོ་ཡང་མདེ་ངསེ་རདེ།  ད:ནི་ཇའི་ི3ལ་ཁབ་2་ིནང་ 

༡༩༨༢ ཡར་_ནོ་<་འ¢གི་ཆས་ནང་འoནེ་:དེ་པ་ན་ི¢མིས་འགལ་རདེ། ང་ན་ིདང་<་eངས་པའ་ིསམེས་ནད་}ན་པ་ཞགི་:དེ་མ་ིའདདོ་མདོ། 

Z་ཡ་ིyངོ་�རེ་ནང་ག་ིའ¢གི་jདོ་དང་ཉམས་ཆག་Qརོ་=་ིགྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིའyལེ་བcདོ་ནང་<་སམེས་གཅངོ་ག་ིནད་iགས་ཡདོ་པ་ད་ེདག་

ན་ིO་གང་གསི་2ང་གཡལོ་དཀའ་བ་ཞགི་རདེ། ད་ེཡང་། བདོ་2་ིདག་ེའ<ན་པ་ཚnས་མཚན་མSན་འ¢གི་jདོ་ལག་བ6ར་:དེ་Xགོས་2་ིRམ་

པ་ཞབི་འ|་ི:ས་ཡདོ་པ་དའེམ། ཡང་ན་ར་�ངེ་ག་ི¥ངོ་zགོ་བཙFར་བའ་ིབcདོ་གཞ་ིལ་ཁསོ་ད་ོ�ང་�ད་པ་s་;་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་

tགོ་¢་ད་ེ}ན་པ་མཁས་པ་ལ་འo་ིབ4ད་ཆདེ་འ�རེ་ནས་ད་ེའo་ན་ི�གོ་[ནེ་<་འy་ོམནི་=་ིལམ་6ནོ་Iས་ཡདོ་�ལ་འ<ག 

 

རམི་=སི་ངས་དབེ་འད་ིན་ི3ལ་ཁབ་ཅགི་དང་མ་ིདམངས་ཤགི་ག་ིལ་ོ]ས་ཤགི་མནི་པ་མ་ཟད། དའེ་ིཚབ་ལ་Z་སའ་ིགIང་འཛFན་yལ་རམི་

�ང་�ང་ཞགི་ག་ིQརོ་ལ་རང་�ང་གང་oན་དང་ད:་ེཞབི་མདེ་པར་|སི་པའ་ིལ་ོ]ས་ཤགི་དང་། Zག་པར་<་ཕན་�ན་=་ིག་ོགནས་འབབེས་

རསེ་:དེ་པའ་ིYས་ངན་ལ་རང་ག་ི<ས་ཚnད་མང་ཆ་ེབ་བཏང་ཞངི་། འ¢གི་jདོ་ལ་གཡངེ་བ། ཡང་ན། ར་ེབ་མདེ་པར་འཆལ་jདོ་དང་Çགོ་ཟ་

¶ལ་Oངས་2་ི¢དོ་<་~ས་པའ་ིམ་ི�་ཁག་ཅགི་ག་ིQརོ་ལ་|སི་པ་ཞགི་རདེ་�མ་པའ་ིཚnར་�ང་གསར་པ་ཞགི་rསེ་Yང་། 

 
མཐའ་ན་Qབས་གང་ཞགི་a་བ�ར་འསོ་པའ་ིཞབས་I་དང་eསོ་བཏང་། ད་ེབཞནི་�ངི་6བོས་བཅས་2་ིལ་ོ]ས་ན་ིའ|ལེ་ཆགས་པ་ཙམ་ཞགི་

མ་ཡནི་པར་གཅགི་:ས་ན་ལ་ོ]ས་2་ིYང་བ་དང་མ་ི�་དག་ག་ིRམ་པ་གང་ཡནི་པ་ད་ེཇ་ིམ་ཇ་ིབཞནི་ཆ་�མོ་དང་oང་བདནེ་<་6ནོ་]་ལ་

ངསེ་པར་<་ཡདོ་དགསོ་2ང་ �ང་ཙམ་ལས་འཁདོ་མདེ་པ་རདེ།   གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིདམགིས་ས་ན་ིགཞ་ིརམི་=་ིཆ་ནས་གཏརོ་བཤགི་དང་

ནང་དམ།ེ ཡང་ན་}དོ་འསོ་པ་དང་མཐའ་ན་ང་ོཚ་rསེ་འསོ་པ་རདེ་ཅསེ་འyལེ་¶ང་བའ་ིདནོ་[ནེ་Rམས་རདེ། ཁསོ་¾་�ངེ་ག་ི4དོ་tགོ་དང་

དའེ་ིམ`ག་འ|ས་2་ིས་ེར་=ནེ་ལངས་Qརོ་ལ་ཧ་ལམ་ཤགོ་ངསོ་ ༦༠ Qརོ་བཀདོ་འ<ག ལ�ེ་འདའི་ིནང་གསསེ་མག་ོབcདོ་ལ། “སརེ་:སེ་

དམག་འTག་”དང་ “¾་�ངེ་དགནོ་པའ་ི�བེ་གསདོ་ཆནེ་མ་ོ”s་;་དངསོ་གནས་ཅ་ིYང་ག་ིགནས་�ལ་ལ་�ར་བcདོ་:ས་པ་ན་ིཧ་ཅང་

གསལ་པ་ོརདེ། ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིཤསེ་ཡནོ་ཅན་=་ི�་ེཁག་¢དོ་<་ ༡༩༨༩ ལརོ་པ་ེཅནི་<་dབོ་མ་དང་མ་ིསརེ་6ངོ་Kག་ཁ་ཤས་བསད་པ་ད་ེལ་ 

“�བེ་གསདོ་”ཅསེ་པའ་ིཚFག་འད་ིjདོ་]་ན་ིཆབ་�དི་2་ིཆ་ནས་མ་ིའyགི་པའམ། མ་མཐའ་ལ་ཡང་4དོ་གཞ་ིཅན་ཞགི་ཡནི་པའ་ིད་sའ་ི<ས་

ཚnད་འད་ིའo་ལ།  ¾་�ངེ་དགནོ་པར་བདོ་གIང་ག་ིདམག་མ་ིབJ་yངས་བÂངོས་པ་ད་ེགཅགི་:ས་ན་ “�བེ་གསདོ་”ཅསེ་པ་ལས་Jང་ཞན་

པའ་ིཚFག་ཅགི་གསི་འyལེ་བཤད་:་དགསོ་པ་རདེ། 

 
ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་=སི་ “སརེ་:སེ་དམག་འTག་”ག་ིQརོ་ལ། གIང་དམག་གསི་ཕར་bལོ་:ས་<ས་དརེ་དག་ེའ<ན་པ་མང་ཆ་ེབ་ན་ིཐནོ་ཟནི་

པ་དང་། �ང་ཤསོ་ཤགི་�་ཚང་འ<་ཁང་ནང་འཐབ་¾་:ས་ནས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བcདོ་འ<ག ¤་¥བ་པས་བཤད་དནོ་ལ། གIང་དམག་གསི་ 

“དག་ེའ<ན་པའ་ིཟངི་dངོ་འཇགས་པར་:ས་”ཤངི་ “Æལ་མའི་ིདམག་འTག་ག་ིཉནེ་ཁ་མ`ག་འyལི་བ་རདེ་”ཅསེ་བcདོ་འ<ག ¤་¥བ་
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པས་Æལ་མའི་ིདམག་འTག་ང་ོམ་ཞགི་Yང་ཡདོ་པ་ད་ེངསོ་ལནེ་:དེ་2་ིམདེ་མདོ་དའེ་ིཉནེ་ཁ་ཙམ་ཞགི་ཡདོ་པར་བcདོ་པ་རདེ།  ཡནི་ན་ཡང་

¤་¥བ་པ་རང་ཉདི་¥རེ་ངསོ་ནས་4དོ་tགོ་འདའི་ིནང་Iགས་ཡདོ་ཙང་ཁངོ་ལ་Xགོས་ཞནེ་ཡདོ་མདེ་ཐད་o་ིབ་གཏངོ་ཆགོ་པ་ཞགི་རདེ།  

Qབས་དརེ་Z་ས་ན་ཡདོ་པའ་ིཧནེ་རགི་ཆ་ི È་�ར་ (Heinrich Harrer) =སི་4དོ་གཞ་ིའད་ིལ་ “མ་ིསརེ་=་ིདམག་འTག་©ང་©ང་ཞགི་

”ཅསེ་བcདོ་འ<ག་པ་འད་ིན།ི Xགོས་O་མ་�ང་བའ་ིཐགོ་ནས།  གནད་དནོ་འདའི་ིཐད་ང་ཚnས་]་མཚན་=་ིཐགོ་ནས་ཅ་ིཙམ་དམགིས་

འབནེ་ལ་ཏག་ཏག་འཁལེ་Sབ་པ་ད་ེཙམ་ཞགི་རདེ་བསམས་2་ིའ<ག  

 
གང་sར་ཡང་། བདོ་ནང་ག་ིགནས་�ལ་འད་ིདག་ན་ིས་མཚམས་ཕར་བbལ་ཙམ་=་ི3་ནག་a་འཇགི་iནེ་འཇགི་པ་s་;འ་ིམ་ིསརེ་=་ིདམག་

འTག་ང་ོམ་ཞགི་ལངས་བཞནི་པ་དའེ་ིའགོ་a་འYང་བཞནི་པ་རདེ་ལ།  དརེ་མ་ིས་ཡ་མང་པ་ོབསད་ཅངི་Éས་པ་དང་། ད་ེལས་2ང་མང་བའ་ི

;ད་མདེ་དང་:སི་པ། bན་bནོ་དང་ཉམ་ཐག་མང་པ་ོཞགི་ལ་²་ག་ེདང་ནད་ཡམས་ཕགོ་ཅངི་། Æལ་=ར་:དེ་བཞནི་ཡདོ། མཐའ་ན་ཁམས་

དང་ཨ་མདའོ F་ནང་ག་ིབདོ་རགིས་�་ེཁག་མང་པ་ོཉ་ེའ¢སི་2་ི3་ནག་ག་ིམ་ིསརེ་དམག་འTག་འདའི་ིནང་�ད་ནས་ད་ེའ|ལེ་=་ིkག་བ_ལ་

®ངས་ཡདོ། Z་སའ་ིནང་ག་ི“མ་ིསརེ་དམག་འTག་©ང་©ང་”འད་ིབ<ན་Kག་གཉསི་ཙམ་=་ིནང་�ན་ཡངོས་O་མ`ག་�ལི་བ་དང་ཆབས་

ཅགི “Mང་¢ན་ཏང་དང་ག་ོམནི་ཏང་བར་=་ིÆལ་དམག་”ད་ེ ༡༩༢༧ ནས་ ༡༩༥༠ བར་༼1༽ ¢ག་o་ི|་ོབའ་ིམ་ིལ་ོཉརེ་བ<ན་རངི་Yང་བ་

འད་ིང་ཚnས་ངསོ་འཛFན་:དེ་དགསོ་པ་རདེ། ད་ེརངི་ག་ིབར་<་འTག་མཚམས་ཆདོ་པའ་ིyསོ་མSན་ཞགི་ལ་མངི་iགས་བཀདོ་རགིས་Yང་

མདེ་ལ། དམག་འTག་ད་ེམ`ག་�ལི་བའ་ིབ�གས་གཏམ་ཡང་Vལེ་མདེ། ང་ོམ་བཤད་ན་ཇ་ི�དི་པ་ེཅནི་=སི་ལམ་Zངོ་ངང་ནས་ཐ་ེཝན་ལ་

བཙན་འÊལ་:དེ་པའམ་ཡང་ན་ཐ་ེཝན་=་ིརང་བཙན་ངསོ་ལནེ་:དེ་པ་ད་ེ�དི་<། 4དོ་tགོ་རངི་མ་ོའད་ིཚད་གཞ་ིགང་འo་ཞགི་ག་ིཐགོ་ནས་

2ང་མ`ག་�ལི་བ་རདེ་ཅསེ་བ4་ིམ་ིSབ་པ་རདེ། 

 
�་རན་སའི་ི3ལ་རབས་�་བ་དང་མཁས་པ་ ཨ་²་ར་ེ ཌ་ེ རནེ་ཁརོ་ཊ་ི (Amaury de Riencourt) ཡསི་ ༡༩༤༧ ལརོ་བཀའ་eནོ་

Ìག་དང་འ|ས་Íངོས་O་ཡདོ་Qབས་O་¾་�ངེ་ག་ི4དོ་tགོ་ད་ེཐསོ་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་བདོ་བ]ད་ནས་Xནི་ཏ་ེZ་ས་ལ་G་བ་Î་བ�ད་པའ་ི

Qབས་O། བ<ན་Kག་གཉསི་རངི་ག་ི4དོ་tགོ་དསེ་jརི་བདོ་2་ིj་ིཚnགས་ལ་¦གས་[ནེ་བཞག་པ་ན་ིགཏངི་ཟབ་པ་མ་རདེ་ལ་3་ཆ་ེབ་ཞགི་

2ང་མ་རདེ་ཅསེ་མ`ག་�མོ་བ3བ་པ་རདེ། ཁངོ་གསི་ “�ནོ་ཡངོས་ནས་ དགནོ་པ་ཁ་ཤས་2་ིནང་�ལ་ལས་མ་བbལ་བའ་ིtགོ་o་དང་Çགོ་

Yས་འདསི་བདོ་མ་ིདÏས་མའ་ིམ་ིཚhའ་ིཐགོ་ལ་ད་ོཕགོ་གཏངོ་]་ཞགི་ཧ་ལམ་Yང་ཡདོ་པ་མ་རདེ།”༼2༽ཅསེ་|སི་འ<ག ཌ་ེ རནེ་�ར་ཊ་ིཡ་ིs་

6ངས་འད་ིན་ིཞབི་འ`ག་གཏངི་ཟབ་པ་ོ:ས་ནས་ཡངོ་བ་ཞགི་མནི་པ་ན་ིI་མ་དགསོ། ཡནི་ན་ཡང་། གང་sར་ཆ་]ས་ཡདོ་པ་དང་། Xགོས་

རསི་མདེ་པ། མ་ིང་ོམས་མཐངོ་བ་ཞགི་ཡནི་པ་རདེ། ད་ོ�ང་འངོ་བ་ཞགི་ལ། ཁསོ་3་ནག་གIང་གསི་ཁངོ་ཚnའ་ིགསར་འCར་ནང་འད་ིལ་�ར་

�གོ་:ས་�ལ་ད་ེང་ཚnར་བཤད་འ<ག 

 
“3་མསི་tགོ་ཟངི་འད་ིལ་འ`ས་ནས་བདོ་2་ིཆབ་�དི་2་ིདཀའ་tགོ་ཆ་ེཤསོ་ཤགི་ག་ིyས་O་oལི་བ�གས་:ས་པ་རདེ། ག་ོམནི་ཏང་གསི་

wལ་dངོ་:ས་ཤངི་Ðང་ཧ་ེནས་ཐནོ་པའ་ིགསར་འCར་sར་ན། Z་�དོ་3འ་ིགIང་ཚབ་Ðནེ་(Shen Tsung-lien Z་�དོ་3་མའི་ིཨམ་བན་

རདེ། འཇམ་ནརོ་=་ིམཆན།)=སི་དཀའ་tགོ་འད་ིསལེ་བའ་ིལས་ཀ་འགངས་ཆ་ེ:ས་ཡདོ་~གས་བཀདོ་མདོ། དངསོ་ཡདོ་ལ་ཁ་ོན་ིརང་ག་ི

གIང་ཚབ་ཁང་ག་ི4གི་པའ་ིནང་�ལ་<་བད་ེའཇགས་ངང་བ�ད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་། བདོ་2སི་3ལ་jའི་ི6ངེ་རང་ག་ི4་དནོ་Äང་

rབོ་:དེ་མ་Sབ་པར་བiནེ། ཡང་བrར་ཐངེས་གཅགི་3་ནག་ག་ོམནི་ཏང་གསི་འཛམ་Àངི་མ་ིམང་ག་ིད་ོ�ང་ད་ེབ·ང་བ་རདེ།” 

 
Ðནེ་�ང་¹ནེ་=སི་ ༡༩༥༣ ལརོ་ཨ་མ་ིར་ིཀར་བདོ་2་ི3ལ་རབས་དང་ཆབ་�དི་Qརོ་=་ིརང་ག་ིདབེ་ད་ེཔར་£ན་:ས་Qབས། ཁསོ་བཤད་པ་

sར་=་ི “¾་�ངེ་ག་ིལ་ེཚན་”༼3༽ཟརེ་བ་ད་ེcདོ་<མ་Sང་Ñ་ཞགི་ལས་མ་བཀདོ་ཅངི་། དནོ་[ནེ་འད་ིགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམདེ་~གས་བcདོ་

                                                             
1 E.R. Hooton, The Greatest Tumult: The Chinese Civil War 1936-49, Brassey’s (UK), 1991. 
2 Amaury de Riencourt, Lost World Tibet, Key to Asia, Victor Gollancz, London 1950. 
3 Tsung-lien Shen & Shen-chi Liu, Tibet and the Tibetans, Stanford University Press, California, 1953. 
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ཡདོ་པ་ད་ེཡང་འདརི་བཤད་འདདོ་Yང་།  

 
ངས་¾་�ངེ་ག་ིtགོ་Àངེ་འད་ིན་ིམ`ག་འ|ས་མདེ་པ་ཞགི་a་4་ནས་བསམས་2་ིམདེ་ཅསེ་ནན་ཏན་=སི་བcདོ་འདདོ་Yང་།  དསེ་བདོ་2་ི

གIང་ལ་ད་ོཕགོ་བཏང་ཡདོ་པ་ན་ིགསལ་པ་ོརདེ་ལ། འད་ིལ་གཟབ་ནན་=་ིཞབི་འ`ག་དང་བy་ོÀངེ་མང་བ་:དེ་དགསོ་པ་ཞགི་2ང་རདེ། 

ཡནི་ན་ཡང་། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་tགོ་¢་འད་ིལ་ཚད་ལས་བbལ་བའ་ི༼Jང་འ¢གི་�དེ་2་ིRམ་པ་ཅན་༽ནན་བཤད་:དེ་པ་ན་ིj་ིཚnགས་

དང་ཆབ་�དི་2་ིགལ་ཆའེ་ིRམ་པ་ང་ོམ་ད་ེདང་ཆ་མཉམ་པ་ོཞགི་མ་རདེ། Zག་པར་<་བདོ་“དངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་བ་”ཞསེ་པའ་ི<ས་

Qབས་འདའི་ིནང་<་བདོ་2་ིའཇགི་iནེ་ལ་¦གས་[ནེ་ཐབེས་པའ་ིདནོ་དག་གཞན་དག་དང་Zན་<་ཆ་�མོ་པ་ོཞགི་བཟ་ོདགསོ་པའ་ི]་མཚན་

=སི་འད་ིན་ིཆ་མ་ིམཉམ་པ་ཞགི་a་མཐངོ་ག་ིའ<ག 

 
 
དམག་འTག་ཆད་Zག 
 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་བདོ་ཤར་Xགོས་O་Yང་བའ་ིབདོ་དམག་ག་ི3ལ་ཁ་ཆནེ་པ་ོད་ེcདོ་<མ་གཅགི་གསི་འSས་པར་:ས་ཏ་ེ�ད་མཚར་=སི་

བÒར་ཡདོ་པ་ཤསེ་<ས། “མ་ིསརེ་=་ིདམག་འTག་©ང་©ང་ཞགི་”ལ་ཤགོ་ངསོ་�ད་མཚར་Óག་J་བཀདོ་པ་ད་ེདམགིས་བསལ་=སི་ཡ་མ་

·ང་ཞགི་རདེ། ༡༩༡༧-༡༩༡༨ བར་=་ིདམག་འTག་འད་ིན་ིབདོ་2་ི3ལ་རབས་ནང་ག་ིདམག་འTག་ཆ་ེཤསོ་ཤགི་ཡནི་པ་དང་། ༧3ལ་བ་w་

Kངེ་བJ་གOམ་པའ་ིདངེ་རབས་དམག་མའི་ིང་ོམཚར་ཅན་=་ིལམ་Zངོ་དསེ་ཆབ་�དི་2་ིགལ་གནད་ཧ་ལས་པ་ཞགི་འ�རེ་ཡདོ་པ་རདེ། ཧ་

ལམ་ལ་ོང་ོ6ངོ་Kག་ཙམ་=་ི<ས་Æན་ནང་ཐངེས་དང་པརོ་བདོ་དམག་གསི་3ལ་ཕམ་གསལ་པའོ F་ཐགོ་ནས་བཙན་འÊལ་3་དམག་ཕམ་པར་

:ས་ཡདོ་པ་རདེ། དམག་འTག་ད་ེན་ིགཞ་ི3་ཆ་ེཁར་མཐའ་ན་Qབས་རརེ་ཅ་ི:་གཏལོ་|ལ་<འང་Cར་ཡདོ་པ་ན།ི དམག་འTག་འདའི་ིQབས་

O་བདོ་2་ིདམག་j་ིམདའ་དཔནོ་Ô་~ང་བ་དང་། མདའ་དཔནོ་མཇངི་པ(?)། མདའ་དཔནོ་བÂས་Àངི་བ་གOམ་གÆལ་ངརོ་[ནེ་འདས་O་

སངོ་ཡདོ་པའ་ིདངསོ་ཡདོ་འདསི་དཔགོ་Sབ་པ་ཞགི་རདེ། ཞབི་བkར་འད་ིའo་ན་ི4ངི་པ་ོཡནི་�དི་མདོ། འནོ་2ང་བདོ་2་ི3ལ་རབས་2་ིQརོ་

ལ་ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིཤསེ་ཡནོ་པའ་ི4མོ་ཡགི་ཅགི་a། ༡༩༡༧-༡༩༡༨ 2་ིདམག་འTག་ད་ེབཀབ་ནས་འ|་ི]་འདམས་ཡངོ་བ་ད་ེལ།  འདརི་ཨ་

རའི་ི3ལ་རབས་2་ིནང་<་ཨ་ི�ག་(Iraq)དང་། ཡང་ན་ཝ་ིཏ་ི»མ་(Vietnam)=་ིདམག་འTག་འད་ིགཉསི་གལ་གནད་ཅན་ཡནི་པ་6ནོ་]་

ལ་ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིདམག་j་ིག་ཚnད་ཅགི་དམག་འTག་ད་ེགཉསི་2་ིགÆལ་ངརོ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་Oས་2ང་]་མཚན་½ན་པའ་ིཐགོ་ནས་

འo་ི�དི་པ་རདེ།  

 
�གོ་rནོ་Yང་བའ་ིyངས་འབརོ་ཏག་ཏག་ད་ེམ་ིཐབོ་མདོ་Xགོས་གཉསི་ཀའ་ིངསོ་ནས་མཐནོ་པ་ོཞགི་ཡནི་ཚnད་འ<ག  དམག་འTག་འདའི་ི

Qརོ་=་ིད:ནི་ཇའི་ིཚFག་ཐ་ོཞགི་a་ཆབ་མདའོ F་མཐའ་བQརོ་ཏ་ེགÆལ་འ=དེ་:ས་Qབས་དརེ་3་དམག་6ངོ་Qརོ་ཡདོ་པའ་ིདམག་¥ར་=་ིXདེ་

ཀ་ལས་མང་བ་ཞགི་ཤ་ིབ་བཤད་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ཆབ་མདའོ F་མཐའ་བQརོ་བའ་ིགÆལ་འ=དེ་ད་ེན་ིདམག་འTག་འདའི་ིQབས་O་གདངོ་

གaགས་མང་པ་ོYང་བའ་ིyས་2་ིགཅགི་རང་གཅགི་རདེ། ¤་¥བ་པས་ཆབ་མདའོ F་ཡར་_ནོ་<་Yང་བའ་ིདམག་འTག་ག་ིQརོ་ལ། “G་བ་

མང་པའོ F་རངི་ག་ིའཇགིས་ངར་=་ིགÆལ་འ=དེ་2་ིcསེ་O་བདོ་དམག་གསི་རངོ་པ་ོ3ལ་རབས་ཐང་(?)དང་། Õང་པ་ོགསརེ་4(?)། Õང་པ་ོ

6ངེ་ཆནེ། ར་ིབ་ོཆ།ེ �གས་ཟམ་ཁ། ཐགོ་ འÖ་M་དགནོ། 4  ཚ་བ་དཔའ་ཤདོ། ལ་གངོ་¨ན་མདའ། dམ་མདའ་བཅས་�ར་ལནེ་:ས་པ་

རདེ།”ཅསེ་|སི་འ<ག ¤་¥བ་པས་ང་ཚnར་བཤད་དནོ་ལ། ཆབ་མད་ོཤརོ་བའ་ིcསེ་ད་ེལ་ བཀའ་eནོ་e་མས་རང་ག་ིདམག་མ་ིRམས་ངལ་

གས་ོJང་ཙམ་:དེ་བJག་cསེ། }ར་ཁམས་དང་|ག་གཡབ། ས་ངན། ག་ོའཇ།ོ �་ེདག་ེབཅས་O་དམག་འTག་ཆདེ་མ<ན་བrདོ་:ས་པ་

རདེ་ལ། ད་ེཚn་ཚང་མ་ “བཅངིས་བÂལོ་” :ས་པ་རདེ།  

 

                                                             
4 འདི་ལ་6་ོཔ་l་M་དགོན་དང་། དེ་ཡང་བེ་རི་དགོན་ཡིན་Qོར་¤་¥བ་པའི་�དི་དོན་3ལ་རབས་}ད་ཆ་ཤོག་ངོས་ ༢༥༤ པར་གསལ། དག་ེརབ། 
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ད་<ང་tགོ་འཛFང་འདའི་ིནང་ས་གནས་2་ིཁམས་པ་བསད་པ་

Rམས་ལ་ང་ཚnས་ངསེ་པར་<་བསམ་ཞབི་:དེ་དགསོ།  ལ་ོགཞནོ་

བདོ་2་ི3ལ་རབས་མཁན་ཀ་ེ དནོ་lབ་༼ཁངོ་ ༡༩༩༥ ལརོ་<ས་

མནི་འཆ་ིrནོ་Yང་བ་དསེ་�ད་<་འཕགས་པའ་ིཁངོ་ག་ིབདོ་2་ི

3ལ་རབས་དའེ་ིཔདོ་གOམ་ལས་གཅགི་མ་ཐབོ་པར་~ས།༽2སི་

|སི་དནོ། “}ར་ཁམས་དང་|ག་གཡབ། ས་ངན། གངོ་འཇ།ོ �་ེ

དག་ེསགོས་2་ིབདོ་མ་ིཚn་ལ་གནནོ་¦གས་ཇ་ེཆརེ་སངོ་ནས་²་

མSད་ངང་×ག་:དེ་མ་Sབ་པར་བཙན་འÊལ་བ་ལ་=ནེ་bལོ་=་ི

ལས་འMལ་བ4མས་པ་རདེ། མཚnན་ཆའ་ི¸ས་ཀ་ཞན་པ་དང་ག་ོ

�གི་ལགེས་པ་ོམདེ་ཙང་ཁངོ་ཚn་ལ་ཕམ་ཉསེ་ཆནེ་པ་ོཕགོ་པ་རདེ། ཅང་མ་འགརོ་བར་བཀའ་eནོ་e་མ་:མས་པ་བ6ན་དར་༼མད་ོj་ི༽=སི་

ཁངོ་ཚnར་རགོས་:དེ་Sབ་པ་Yང་ཞངི་བཅངིས་འyལོ་:ས་ནས་ས་གནས་ད་ེཚn་ཚང་མ་�ར་eངས་པ་རདེ།”༼5༽  j་ིཡངོས་ནས་གལ་�དི་

ཁམས་པའ་ིཚh་�གོ་ཤརོ་བའ་ི༼མ་ིསརེ་དང་Æལ་དམག་ཚང་མ་༽yངས་ད་ེབ4སི་པ་ཡནི་ན་ང་ཚnས་མ་མཐའ་ལ་ཡང་6ངོ་Kག་འགའ་ཞགི་ལ་

�གོ་rནོ་དང་Éས་rནོ་Yང་བ་ཞགི་བཤད་2་ིཡདོ་པ་རདེ། 

 
3ལ་ཁ་ཐབོ་པའ་ིབདོ་དམག་ན་ིགནའ་བའོ F་བདོ་2་ིམཐའ་མཚམས་2་ིyངོ་�རེ་6།ེ Qབས་ད་ེ<ས་2་ི3་ནག་ག་ིཞསི་ཁང་ཟརེ་བའ་ིཞངི་ཆནེ་

གསར་པ་༼བདོ་ཤར་Xགོས་·ར་བཅད་2སི་བཟསོ་ཡདོ།༽དའེ་ི3ལ་ས་དར་4་ེམད་ོལ་བrདོ་བཞནི་ཡདོ་Qབས་དརེ། 3་མསི་ད:ནི་ཇའི་ི

གIང་ལ་བར་འ<མ་ཡངོ་བའ་ིwལ་མ་Iས་པ་རདེ། དར་4་ེམད་ོདང་འབའ་ཐང་<་ཡདོ་པའ་ི3་མའི་ིལས་:་དང་ཚnང་ལས་:དེ་མཁན་ཚn་ན་ི 

“ཧ་ཅང་འཇགིས་དངངས་2་ིའགོ་ཡདོ་པ་”དང་ “ཅ་ི:་གཏལོ་|ལ་་”ཞགི་ཆགས་མདོ། ས་གནས་བདོ་མ་ིཚnས་ན་ིབསམ་ཤསེ་Sབ་པ་ཞགི་

ག་ིངསོ་ནས་དགའ་6ནོ་:དེ་བཞནི་ཡདོ་པ་རདེ། པ་ེཀངི་(པ་ེཅངི་)<་ཡདོ་པའ་ིད:ནི་ཇའི་ིགངོ་མའ་ིw་ཚབ་ལས་:་ ཨ་ེརགི་ ཐའ་ིཆ་Áན་ 

(Eric Teichman) ཆབ་མད་ོལ་བཏང་ཞངི་། དརེ་མད་ོj་ིདང་Zན་<་yསོ་མལོ་མང་པ་ོ:ས་པའ་ིcསེ་O་མཐའ་མ་དརེ་རངོ་བ་ཚ་ཞསེ་

པའ་ིས་ཆར་yསོ་མSན་ཞགི་ལ་མངི་iགས་བཀདོ་པ་རདེ། བདོ་མ་ིཚnས་ཆབ་མད་ོདང་|ག་གཡབ། }ར་ཁམས་བཅས་O་�ར་eངས་པའ་ིས་

ཆ་Rམས་རང་གནས་O་བཞག་པ་རདེ་ལ། ལ་ིཐང་དང་འབའ་ཐང་། ཉག་རངོ་བཅས་3་ནག་ག་ིདབང་འགོ་a་~ས་པ་རདེ། བདོ་མ་ིཚn་ལ་ན་ི

3འ་ིལག་འགོ་a་ཤརོ་བའ་ིདར་4་ེམད་ོདང་ད་ེབཞནི་ལ་ོ]ས་དང་མ་ིརགིས་2་ིཆ་ནས་བདོ་དང་བདོ་ཁངོས་ཡནི་པའ་ིས་ཆ་གཞན་Rམས་�ར་

ལནེ་Sབ་པའ་ིVབོས་པ་ཡདོ་པ་རདེ། འནོ་2ང་ད:ནི་ཇསི་བདོ་ལ་མདལེ་´ས་ཚnང་]་མཚམས་འཇགོ་ག་ིཉནེ་བz་dབེས་ནས་yསོ་མSན་ལ་

མངི་iགས་འགདོ་]ར་གནནོ་¦གས་dབེས་པ་ཞགི་བདོ་མ་ིཚnས་ཚnར་བ་རདེ། 

 
གང་sར་ 3ལ་ཁ་འད་ིན་ིམཐའ་ན་བདོ་མ་ིཚnའ་ིའདདོ་པ་ཚFམ་པའ་ིཆ་ཚང་བ་ཞགི་མནི་པའ་ིདབང་<་བཏང་ན་ཡང་། གལ་ཆ་ེབ་ཞགི་ཡནི་པ་ན་ི

ཁས་མ་ིལནེ་ཐབས་མདེ་རདེ་ལ། �ངོ་བzར་ཐབོ་པའ་ིབདོ་དམག་ཚnར་རང་ག་ིམཐའ་མཚམས་2་ི3འ་ིབཙན་འÊལ་འགགོ་པའ་ི�ས་པ་ཡདོ་

པའ་ིiགས་མཚན་གསལ་པ་ོཞགི་རདེ། འད་ིདང་མཉམ་<་ ༡༩༡༢ ལའོ F་3ལ་ཁ་དསེ།  བདོ་མ་ིRམས་2སི་རང་བཙན་ན་ི�བ་བ�གས་:དེ་

པའམ་འདདོ་པའ་ིདནོ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། བདོ་མ་ིRམས་2་ི¢དོ་<་བདོ་རང་བཙན་ན་ིམཐར་Sག་ག་ིདངསོ་ཡདོ་ཡནི་པའ་ིs་�ལ་ད་ེབ£ན་]་

ལ་མཁ་ོབའ་ིལ་ོ]ས་2་ིབདནེ་དཔང་ག་ིཚnར་བ་ཞགི་དང་Vབོས་པ་ཞགི་�ད་ཡདོ་པ་རདེ།  ༡༩༣༢ ལརོ་བདོ་དམག་ལ་½གོ་Xགོས་2་ིཕམ་

ཁ་ད་ེYང་ནས་�་ེདགའེ་ིཤར་ངསོ་Xདེ་ཀ་ཤརོ་ན་ཡང་། ༡༩༡༨ ལའོ F་3ལ་ཁ་དསེ་ ༡༩༥༠ ལའོ F་ནང་3་ནག་དམར་ཤགོ་ག་ིབཙན་འÊལ་མ་

ཡངོ་བར་<་ཁམས་2་ིཆ་ཤས་ཆནེ་པ་ོཞགི་རང་ག་ིདབང་འགོ་a་�དོ་པ་ཞགི་Yང་ཡདོ་པ་རདེ། 

 

                                                             
5 K. Dhondup, The Water-Bird and Other Years, A History of the 13th Dalai Lama and after, Rangwang 
Publishers, New Delhi, 1986. 

Figure 1"ག་གཡབ་'་བདོ་དམག་+མས་རང་གསི་འ1གོ་པའ་ིམ་ེ4གོས་5ན་7། 
ད9ལི་ད་ེན་ིམདའ་དཔནོ་བ;ས་མཐངོ་འ=ར་མདེ་>་མཚ@་རདེ། 
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འད་ིན་ིདམག་དནོ་=་ི3ལ་ཁ་ཙམ་ཞགི་མནི་པར་བདོ་2་ིམག་ོའ¢དི་པའ་ི¸ས་ཀ་དསེ་2ང་ཁམས་པ་ཚn་ལ་སམེས་འMལ་ཐབེས་ཤངི་ཁངོ་ཚnའ་ི

3ལ་ཞནེ་ད་ེབ�ག་ཡདོ་པ་འo།  :མས་པ་བ6ན་དར་ཁངོ་¥རེ་ངསོ་ནས་ཧ་ལམ་བ�ར་བ�ར་Iམ་Iམ་དང་འo་མ�ངས་2་ིMས་ཞབས་

ཡངོ་བ་ཞགི་བཟསོ་པ་རདེ། ཐའ་ིཆ་Áན་=སི་བཤད་དནོ་ལ། ཁངོ་ག་ིབཀའ་3་ན་ིབདོ་ཤར་Xགོས་ཡངོས་O་༼མཐའ་ན་3འ་ིདབང་འགོ་a་ཡདོ་

པའ་ིས་�ལ་�ན་ནས་༽o་ིབ་གཅགི་2ང་མདེ་པར་བ4་ིབ�ར་:དེ་པ་རདེ་ཅསེ་བcདོ་འ<ག དམག་j་ིགཞན་པ་མང་ཆ་ེབས་2ང་རང་ག་ི

དམག་དpང་དང་ཁམས་པའ་ིདམག་Rམས་གÆལ་སར་oངས་Qབས་ཧ་ལས་པའ་ི�ངི་6བོས་དང་ཤ་ཞནེ་=་ིཐགོ་ནས་Iགས་ཡདོ་པ་འo། 

Z་ས་ནས་ཡངོ་བའ་ིདམག་j་ིཞགི་ན་ི<ས་ད་s་ཡང་ཁམས་པའ་ིØ་གཞས་ནང་བ6དོ་བ_གས་འད་ིsར་:དེ་པ་རདེ། 

 
¶་དཔནོ་ཨ་གཉནེ་(?)G་བ༎  Àངི་ག་ིདཔའ་Ùལ་འo་བ༎ 

མ་ེམདའ་ས་ིས་ིལནེ་<ས༎ ནམ་མཁའ་ིཐགོ་དང་འo་བ༎ 

 
ཐའ་ིཆ་Áན་=སི་ད་<ང་ང་ཚnར་བcདོ་དནོ་ལ། ཁ་ོདང་Sག་པའ་ིབདོ་2་ིདམག་j་ིRམས་ན་ིdབོ་�ངོ་ཡདོ་པ་དང་དཔག་ཚnད་2སི་དངེ་རབས་

2་ིམ་ི�་ཡནི་པ་ “ཁངོ་ཚnའ་ིམང་པ་ོཞགི་ན་ི3་གར་ལ་འy་ོ®ངོ་བ་དང་། པར་ཆས་དང་3ང་ཤལེ་འ�རེ་ཞངི་། X་ི~གས་2་ི¥ར་པའ་ིགདན་

¢འི་ི6ངེ་ཉལ་ལ། Qབས་མང་པརོ་X་ི3ལ་=་ི=ནོ་ཆས་=ནོ་ག་ིའ<ག ད་ེལས་½གོ་6་ེས་ི¢ནོ་=་ིདཔནོ་པ་ོཚn་ལ་ཆ་བཞག་ན་རང་ག་ིཞངི་ཆནེ་

=་ིས་མཚམས་བbལ་ནས་འཛམ་Àངི་ག་ིQརོ་ལ་ཅ་ིཡང་ཤསེ་2་ིམ་ིའ<ག” ཅསེ་བcདོ་འ<ག ཐའ་ིཆ་Áན་=སི་ད་<ང་3་མ་ིལ་མདེ་པའ་ིབདོ་

མའི་ིJང་ཡར་ཐནོ་=་ིRམ་པ་གཞན་ཞགི་2ང་མཐངོ་འ<ག 

 
“ཆབ་མད་ོ¶་བདོ་མ་ིཚn་ཏན་ཏན་jདོ་པ་བ�ན་པར་བ�ད་པ་རདེ། 3་མའི་ིབཙnན་པ་ཚnར་མའི་ིའ<་ཤསེ་དང་:མས་བ4འེ་ིངང་ནས་s་rངོ་

:དེ་པ་དང་། ་་་ དརེ་ཡདོ་པའ་ི3་མའི་ིམ་ིསརེ་ཚnས་2ང་རང་ག་ི]ན་½ན་=་ིཚnང་ཟགོ་འ�རེ་ནས་yངོ་�རེ་ནང་རང་དབང་གསི་འy་ོབrདོ་

:དེ་ཅངི་། ཁ་ོཚnའ་ིདpང་བའ་ིཐགོ་འཛFན་:ང་ར་ེཡདོ་པ་དསེ་ན་ིཁ་ོཚnས་བདོ་2་ིལས་�ངས་O་ཐ་ོབ3བ་ཟནི་པ་6ནོ་=་ིཡདོ་པ་རདེ།” 

 
དནོ་དངསོ་O། བདོ་ཤར་Xགོས་2་ི3ལ་ཁ་འདའི་ིj་ིཡངོས་2་ིlབ་འ|ས་དང་བདོ་གIང་

གསི་ཆབ་མདརོ་བ�གས་པའ་ིཡར་ཐནོ་ཅན་=་ིའཛFན་rངོ་། འཛFན་rངོ་ད་ེཡང་མ་མཐར་ཡང་

མད་ོj་ིX་ིམ་གཉསི་2་ིརངི་ལ་�ས་པ་ཐནོ་པ་Yང་བ་བཅས་2སི་ཁམས་པ་ཚn་ན་ིZ་ས་ལ་

དགའ་ཞནེ་ཡངོ་བ་ད་ེའགན་ལནེ་:ས་པ་རདེ། :མས་པ་བ6ན་དར་=་ིའཛFན་rངོ་འདའི་ིཆབ་

�དི་ཁ་Xགོས་ན་ིགཅགི་:ས་ན་3ལ་ཁ་འདའི་ིcསེ་O་བÚསོ་པའ་ིགIང་ག་ིཐམ་ག་གསར་པ་

དསེ་འཇལ་Sབ་པ་ཞགི་རདེ། ཁངོ་ག་ིམངི་:མས་པ་བ6ན་དར་ཞསེ་པ་ད་ེཐམ་ག་གསར་པའ་ི

ང་ོཡགི་a་བཀདོ་ཡདོ་ད།ེ “3ལ་ཁབ་:མས་པས་བrངས། བད་ེrདི་2་ིབ6ན་པ་དར་བའ་ི

ཐམ་ག་”ཞསེ་འཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ། 

 
Xསི་2་ིའཛFན་rངོ་པ་Rམས་ན་ིའཇནོ་�ས་མདེ་པ་དང་Çགོ་ཟ་¶ལ་Oངས་ཡནི་པར་Cར་ན་

ཡང་། ཁམས་པའ་ིདགའ་ཞནེ་དང་_་མའོ F་<ས་2་ིoནི་གཟའོ F་Zག་འK་ོད་ེMང་¢ན་=སི་བཙན་

འÊལ་མ་:ས་བར་<་གནས་Sབ་པ་Yང་བ་འo། དཔརེ་ན། ༡༩༥༠ ལའོ F་G་བJ་པའ་ིནང་

ཁམས་པའ་ིÆལ་དམག་གསི་དཀའ་ངལ་=་ིགནས་བབ་དའེ་ིནང་གIང་དམག་ག་ི�་ེཁག་དང་

Zན་ཅགི་a་དཔའ་ངར་ཆནེ་པསོ་རང་ག་ིལས་འགན་eངས་ཡདོ་པ་རདེ།༼6༽ ཁམས་པའ་ིའག་ོ

                                                             
6 ¶་ཁག་གཅགི་གསི་2ང་ས་ཆ་བཞག་ནས་|སོ་པ་དང་། ང་ོལོག ཡང་ན་མག་ོ×ར་:ས་རགིས་མེད།¶་ཁག་མང་པ་ོཞིག་ན་ིབདོ་2ི་གIང་དམག་དང་Zན་<་བཞག་

ཡདོ་པ་ད་ེཚnས་ཧ་ལས་པའ་ི[ནེ་ངན་ལ་ཁ་གཏད་2སི་འཐབ་པ་རདེ་ལ། ཁ་ཤས་ཤགི་4་མདེ་<་Xནི་པ་རདེ། ཆབ་མད་ོyོང་�ེར་ནས་མད་ོjི་ཐོན་ཟིན་པའི་¦ལ་དེར་¶་

Figure 2མད་ོA་ིབཀའ་Cནོ་C་མ་Dམས་པ་
བEན་དར། 
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གཙn་མཁན་ཆནེ་G་བ་ལགས་2སི་ཆབ་མད་ོ¶་ཁམས་པའ་ིÆལ་དམག་6བོས་ཆནེ་ཞགི་འÊགས་]འ་ིའབད་བ4ནོ་ནན་མ་ོ:ས་ཡདོ་པ་རདེ་

ལ། ཁངོ་ག་ིགལ་ཆའེ་ིམཛད་འགན་ད་ེགIང་འ|ལེ་=སི་ངསོ་ལནེ་:ས་ཡདོ་པ་རདེ། ཆབ་མདརོ་ཡདོ་པའ་ིབདོ་གIང་ག་ིÛང་འKནི་ལས་:་ 

ར་ོབྷར་ཌ་ི �རོ་ཌ་ི (Robert Ford) ཡསི། “མད་ོj་ིÔད་Z་སའ་ིལས་:་ཚང་མའ་ི¥ང་ལ་ཁངོ་ག་ིདབང་¦གས་ཡདོ་པ་རདེ།”ཅསེ་

བཤད་པ་རདེ། “ཆབ་མདའོ F་ཨ་®སེ་bན་པ་ོ”ཞསེ་�རོ་ཌ་ིཡསི་བཤད་པ་sར་ཁངོ་ན་ི ༡༩༡༨ ལརོ་:མས་པ་བ6ན་དར་=་ིའགོ་a་�ད་ཐནོ་

=སི་ཞབས་I་I་མཁན་=་ིཁམས་པ་དཔནོ་རགིས་འཚn་གཞསེ་yས་2་ིགཅགི་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ཁའོ F་དབེ་2་ིམ`ག་

a་ ༡༩༥༠ ལའོ F་བཙན་འÊལ་Qརོ་འཆད་པའ་ིལ་ོ]ས་O་གལ་ཆནེ་=་ིམ་ི�་འདའི་ིQརོ་Àངེ་མདེ་པ་རདེ། 

 
བདོ་མ་ིཚnས་དམག་དནོ་=་ིལ་ོ]ས་Rམས་ལ་ད་ེདག་Yང་བའ་ིལ་ོཁམས་2སི་བ4་ི�ལོ་ཡདོ་པ་རདེ།  ད:ནི་ཇའི་ིབཙན་འÊལ་ལ་ཤངི་

འÖག་དམག་ཅསེ་འབདོ། ༡༩༡༢ ལའོ F་མན་`འ་ིདམག་མ་ིམཐར་Üདོ་:ས་པ་ལ་©་:་ི3་དམག་ཟརེ། ཡནི་ན་ཡང་ཁམས་པ་ཚnས་ ༡༩༡༨ 

ལའོ F་3ལ་ཁ་ད་ེརང་ག་ིལ་ོ]ས་2་ིནང་ག་ིའཁརོ་མཚམས་ཤགི་ཡནི་པར་བསམས་ཡདོ་ལས་ཆ་ེལ། ད་ེལ་ཁངོ་ཚnས་ཆ་ེབ6དོ་2་ི�ལ་<་ 

བQལ་པ་ས་i་ཞསེ་འབདོ་པ་རདེ། འད་ིན་ིདམག་འTག་ཙམ་མནི་པར་3ལ་ཁབ་བཅངིས་འyལོ་ཞགི་ཡནི་པ་རདེ།  

 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་དམག་འTག་འད་ི|སི་ཡདོ་མདེ་Qརོ་ལ་Qད་ཆ་བཤད་Qབས། ད:ནི་བདོ་འ|ལེ་བའ་ིQརོ་=་ི3ལ་རབས་མཁས་པ་ ཨ་

ལསེ་ཊ་ཨརེ་ ལམེ་བ་ི (Alastair Lamb) ཡསི། “འད་ིན་ིའཛམ་Àངི་དམག་ཆནེ་དང་པའོ F་གནས་�ལ་གÆགས་ནས་དངེ་རབས་Æ་རབོ་

2་ིལ་ོ]ས་4མོ་པ་དང་འo་བ་ཞགི་རདེ་ཅསེ་འyལེ་བcདོ་:ས་པ་རདེ།༼ 7 ༽  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིདབེ་འདའི་ི�ད་མཚར་བའ་ི�ད་ཆསོ་

གཅགི་ན།ི ཧ་ལས་པའ་ིགནས་�ལ་=་ིyངས་འབརོ་མང་པ་ོཞགི་བkས་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་sསོ་པར། གང་sར་འདསི་Yང་བ་Rམས་Z་སའ་ིནང་

ག་ིགIང་འཛFན་yལ་རམི་�ང་ཤསོ་2་ིÀནེ་iགས་ཤགི་ག་ིནང་<་བk་བའ་ིཞབས་འདགེས་ཉག་གཅགི་�བ་པ་ད་ེརདེ། 

 
 
མག་ོའÊགས་སའ་ིགནད་དནོ།  

མཐའ་ན་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ཁའོ F་3ལ་རབས་2་ིམག་ོའÊགས་ན་ི ༡༩༡༢ ལ་ོའདམས་པ་རདེ། ག་ོབ་ལནེ་Xགོས་གཅགི་:ས་ན། འདསི་བདོ་

2་ི3ལ་རབས་ཇ་ེ©ང་ངམ་གལ་©ང་<་བཟསོ་པ་ད་ེཤསེ་དཀའ་བ་ཞགི་མ་རདེ། ད་<ང་འདསི་བདོ་འད་ིདངེ་རབས་འཛམ་Àངི་ནང་Iགས་པའ་ི

<ས་Qབས་ད་ེལགོ་འyལེ་:ས་ཤངི་། བདོ་མ་ིRམས་2སི་རང་ག་ི3ལ་ཁབ་2་ིང་ོབ་ོབ£ན་པའ་ིལས་འMལ་དང་། ད་ེབཞནི་རང་ག་ིལ་ོ]ས་

2་ི¢དོ་<་དངེ་རབས་ཅན་=་ི<ས་རབས་མག་ོའÊགས་:ས་པ་ལ་�ང་©ང་:ས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་ཆ་ེདང་ད;ས་ཤར་=་ི3ལ་རབས་ཐད་±་ི

རནི་ས་ིཊནོ་(Princeton)dབོ་�་ཆནེ་མའོ F་མཁས་པ་Àངེ་tགོ་ཅན་ཡནི་ན་ཡང་འ|ས་;་གཟངེས་ཐནོ་ཅན་ཡནི་པ་བྷ་ིནརེ་ཌ་ི ལ་ིཝ་ིས་ེ 

(Bernard Lewis) ཡསི་ང་ཚn་ལ་བཤད་]ར། “3ལ་རབས་ལགོ་འyལེ་པ་ཚnས་” འ�གོ་བཤད་:དེ་པ་ན་ི གང་འཚམས་ཤགི་ག་ིབར་

<་རང་ག་ིདགསོ་དནོ་�བ་ཅངི་། དཔརེ་ན་མག་ོའÊགས་ས་s་;འ་ིདནོ་©ང་Ñ་ནས་2ང་ཁའོ F་དམགིས་Æལ་�བ་ཡངོ་ཞསེ་བཤད་ཡདོ།  

 
“་་་གལ་�དི་མ་ིགཅགི་གསི་3ལ་རབས་2་ིབcདོ་གཞའི་ིཐགོ་4མོ་མམ་དབེ་ཅགི་འ|་ིབའམ། ཡང་ན་གཏམ་བཤད་ཅགི་:དེ་པ་ཡནི་ན་མ་ི

དསེ་མཚམས་གང་¶ང་ཞགི་ནས་མག་ོའÊགས་:དེ་དགསོ་ལ། འདམ་ཁ་དསེ་ཡངོ་]འ་ིམ`ག་འ|ས་ཐད་_ནོ་དཔག་གང་འཚམས་:དེ་

Sབ། མག་ོའÊགས་ས་ད་ེགང་ཡནི་2ང་ད་ེལ་བཅསོ་མའ་ིཚད་མཐ་ོཙམ་ཡདོ་པ་ན་ིདགསོ་ངསེ་པ་ཞགི་ཆགས། 3ལ་རབས་ན་ི�་ེམ་ོབཙhམས་

                                                             
ཁག་གཅིག་གིས་�དོ་ཤག་ད་ེབཅམོ་ཡདོ་པ་འo་མདོ། �་ོབྷར་ཊ་ི �རོ་ཌ་ིsར་ན། བདོ་2་ིགIང་དམག་ཚnའ་ིཁག་གཅགི་ལ་ཡདོ་པ་ཇ་ིབཞནི་=་ིའlལ་rལེ་མSན་[ནེ་

མེད་པ་དསེ་ཁམས་པ་ཚn་ཁངོ་¢་ོལངས་བJག་པ་དང་། ཁངོ་ཚnས་oང་བདནེ་=་ིཐགོ་ནས་རང་ག་ིམག་ོའ¢དི་2སི་3བ་a་བÒར་བཞག་པ་ཞགི་ཚnར་བ་རདེ་ཅསེ་བcདོ་

འ<ག ཡནི་ན་ཡང་། �རོ་ཌ་ིཡསི་ད་ེནས་ང་ཚn་ལ་བཤད་དནོ་ལ། དམག་j་ིÝ་3་ཚh་དབང་ནརོ་;་ཡ་ིདpང་ཁག་ཡབི་བཞནི་པ་ད་ེཚn་cསེ་ལ་ཆབ་མདའོ F་yངོ་བ]ད་ནས་

སངོ་ཞངི་། yངོ་�ེར་<་དགའ་Vོབས་2ིས་ཁེངས་ཞིང་། �ིག་ལམ་བrར་གས་ོYང་བ་རེད། ཅསེ་བཤད་འ<ག 

7 ཚh་རངི་u2་དང་Zན་<་Àངེ་མལོ་:ས་པ། 
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མSད་མདེ་པའ་ིརས་Æག་ཅགི་རདེ་ལ། <ས་ཚFགས་འ:དེ་པ་ན་ི3ལ་རབས་མཁན་=་ིའདདོ་བབས་ཤགི་ཡནི་པ་ལས་3ལ་རབས་2་ིYང་

རམི་¢དོ་2་ིབདནེ་དནོ་ཞགི་མ་རདེ། གཟབ་ནན་=སི་འདམ་ཁ་:དེ་པ་བiནེ་ནས་Åན་བཤད་ང་ོམ་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་3ལ་རབས་

འ�གོ་a་འ`ག་Sབ། དཔརེ་ན། ཨ་མ་ིར་ིཀ་དང་ཉ་ིཧངོ་བར་=་ིའ|ལེ་ལམ་Qརོ་འ|་ིམཁན་གཅགི་གསི་ཧ་ིར་ོཤ་ིÁ་(Hiroshima) 8ནས་

མག་ོབ�གས་ཆགོ་ལ། ད་<ང་པ་ིརལེ་ Èར་བྷརོ་(Pearl Harbor)9ནས་མག་ོབ�གས་ཆགོ  མཐའ་ན་Yང་བ་Rམས་2་ིའyལེ་བཤད་

Rམས་ཧ་ལམ་གཅགི་པ་གཅགི་[ང་ཡནི་ན་ཡང་། གལ་�དི་མག་ོའÊགས་ས་གཞན་དང་ཡང་ན་ཅགི་ཤསོ་ད་ེནས་མག་ོབ�གས་པ་ཡནི་ན་ཧ་

ཅང་མ་ིའo་བ་ཞགི་མཐངོ་ག་ིརདེ།”༼10༽ 

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ི བདོ་2་ིདངེ་རབས་3ལ་རབས་ཤགི་ ཅསེ་པ་འདའི་ིམག་ོའÊགས་ས་

ན་ི ༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པ་ད:ནི་ཇའི་ི3་གར་<་བཙན་:ལོ་ལ་ཕབེས་ནས་ 

༡༩༡༢ ལརོ་Xརི་Z་ས་ལ་ཆབིས་བ>ར་གནང་བ་ནས་མག་ོབ�གས་ཡདོ་རདེ། ཐགོ་

མར་འད་ིན་ིབདོ་2་ིདངེ་རབས་3ལ་རབས་ཤགི་ག་ིམག་ོའÊགས་:ས་ན་]་མཚན་

½ན་པ་ཞགི་ཡནི་པ་འo་བ་ོཡདོ་རདེ། <ས་ཚnད་འད་ིནས་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ང་ཚn་ལ་

དངེ་རབས་ཅན་དང་བཅསོ་བ>ར་ཐད་ལ་བདོ་2སི་འབད་བ4ནོ་:དེ་པ་ད་ེབཤད་ག་ི

ཡདོ། ཁསོ་ད་<ང་དངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་བ་འད་ིཧ་ལམ་བ3་ཆ་བ3་ཐམ་པའ་ིཐགོ་

ནས་ད:ནི་ཇའི་ི¦གས་[ནེ་འགོ་ཡནི་པ་དང་། མཐའ་ན་བདོ་དམག་གསར་པ་དང་བདོ་

2་ིདཔནོ་རགིས་¢དོ་2་ི3ལ་ཞནེ་པའ་ིཁངོས་གཏགོས་Rམས་2ང་ད:ནི་ཇའི་ིXགོས་

གཏགོས་ཡནི་པ་དང་། ང་ོམ་བཤད་ན་ད:ནི་ཇསི་¦གས་[ནེ་ཐབེས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་

ང་ཚn་ལ་མཐངོ་འ`ག་ག་ིརདེ། 

 

3འ་ིXགོས་གཏགོས་སམ་ཡང་ན་གཡནོ་Xགོས་2་ི3ལ་རབས་མཁན་ཚnས་བ·ང་བའ་ི

བདོ་2་ིདངེ་རབས་3ལ་རབས་ཐད་2་ིs་�ལ་གནད་འགག་ཆ་ེབའ་ིyས་2་ིགཅགི་ན།ི 

བདོ་3ལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡནི་པའ་ིs་�ལ་ད་ེ<ས་རབས་ཉ་ི¦་བའ་ིམག་ོ6དོ་ཙམ་ལ་Yང་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེཡང་¦གས་ཆརེ་ད:ནི་ཇའི་ིབཙན་

3ལ་རངི་~གས་པའ་ིབཀདོ་Yས་2སི་གསར་£ན་:ས་པ་ཞགི་དང་ “བཟ་ོབཀདོ་:ས་པ་ཞགི་”ཡནི་པ་དང་། ད་<ང་བཙན་3ལ་བའ་ིདཔནོ་

རགིས་དཔརེ་ན་Þ་རལ་ས་ི བྷལེ་ (Charles Bell) བྷ་ེསལེ་ གྷལོ་ཌ།ི (Basil Gould) §་ ར་ིཆར་ཌ་ི�ནོ་ (Hugh Richardson) 

སགོས་2སི་ད:ནི་ཇའི་ི3་གར་དང་3་ནག་༼མཐའ་ན་ར་ཤ་ིß་༽བར་=་ིབར་གནས་3ལ་ཁབ་ཅགི་འÊགས་ཆདེ་`ས་འགདོ་དང་ལག་

བ6ར་:ས་པ་ཞགི་རདེ་ཅསེ་པ་འད་ིརདེ། 3་མའི་ི3ལ་རབས་མཁན་ཚnས་s་�ལ་འདའི་ིཆ་དང་པ་ོད་ེཁས་ལནེ་ན་ཡང་ “བར་གནས་3ལ་

ཁབ་”ཟརེ་བ་ད་ེངསོ་ལནེ་མ་:ས་ཤངི་། ད:ནི་ཇསི་བདོ་འད་ིམསེ་3ལ་ལས་གཏན་<་ཁ་|ལ་བ་ཞགི་བཟ་ོའདདོ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་à་�གས་

3ག་ག་ིཡདོ། jའི་ིཆ་ནས་བཤད་ན། གལ་�དི་མ་ིགཅགི་གསི་ ༡༩༡༢ ལ་ོནས་ལ་ོ]ས་2་ིམག་ོབ�གས་པ་ཡནི་ན། གངོ་གསལ་འད་ིན་ི 

“Åན་བཤད་ང་ོམ་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་” �ས་པ་ཆནེ་པསོ་6ནོ་Sབ་པའ་ིབདོ་2་ིདངེ་རབས་3ལ་རབས་2་ིRམ་པ་ད་ེརདེ།  

 
ཡནི་ན་ཡང་། གལ་�དི་<ས་ཚnད་_་áར་=སི་དཔརེ་ན་ ༡༨༧༦ ལ་ོs་;་ལ་Xརི་ལགོ་:ས་པ་ཡནི་ན། ད:ནི་ཇ་ིབཙན་3ལ་རངི་~གས་དང་

3་ནག་བཙན་3ལ་རངི་~གས་2་ིམཉམ་འ|ལེ་ངན་Yས་འགོ་བདོ་2་ིརང་དབང་དང་ཆ་ེམཐངོ་ལ་�ད་གསདོ་:དེ་2་ིཡདོ་པ་Qབས་དའེ་ིབདོ་

2་ིམག་ོའ¢དི་ཚnས་༼ཕལ་ཆརེ་དངསོ་ཡདོ་2་ིཐགོ་ནས་༽མཐངོ་བ་ད་ེལ་bལོ་ཆདེ་བདོ་འདསི་རང་ཤདེ་ངམོ་པ་དང་མཐའ་ན “3ལ་Äང་”ག་ི

                                                             
8 ཨ་རསི་ཉ་ིཧངོ་ལ་âལ་འKནི་མཚnན་ཆ་འཕངས་སའ་ིyངོ་�རེ་=་ིམངི་། དག་ེརབ་2་ིམཆན། 
9 ཉི་ཧངོ་གིས་ཨ་རི་ལ་À་ོ;ར་ཕར་bོལ་:ས་སའི་མཚn་འགག་ག་ིམིང་། དགེ་རབ་2ི་མཆན། 
10 Bernard Lewis, From Babel to Dragomans. Page 389. 

Figure 3ཀ་ལ་ིཀ་ཏར་༧>ལ་བ་H་1ངེ་བI་གJམ་པ་
ཆནེ་པོ། 
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བསམ་e་ོཞགི་6ནོ་བཞནི་པའ་ིགནས་བབ་ཅགི་དང་ང་ཚn་འKད་ཡངོ་ག་ིརདེ།  

 
༡༨༧༦ ལརོ་ད:ནི་ཇ་ིདང་3་ནག་གངོ་མས་ ཆ་ེ��ོ་ (Chefoo) yསོ་མSན་ཟརེ་བ་ད་ེལ་མངི་iགས་བཀདོ་ཅངི་། དའེ་ིནང་ག་ིདནོ་ཚན་

གཅགི་གསི་ད:ནི་ཇསི་s་iགོ་ལས་དནོ་¶་ཁག་ཅགི་བདོ་བ]ད་ནས་གཏངོ་]ར་ཆགོ་མཆན་�ད་ཡདོ་པ་རདེ། 3་མསི་yསོ་མSན་འད་ིན་ི

�བ་Xགོས་2སི་ཁ་ོཚnའ་ི6ངེ་ “འo་མཉམ་མདེ་པའ་ིyསོ་མSན་”བཞག་པའ་ིཁངོས་O་བ4་ིན་ཡང་། བདོ་དང་འ|ལེ་བའ་ིདནོ་ཚན་ད་ེད:ནི་

3་གཉསི་བར་<་གཉསི་ཕན་=་ི4སི་ངན་ཞགི་a་rདེ་�ངི་:ས་པ་རདེ། བདོ་ལ་yསོ་མལོ་ལམ་6ནོ་མ་Iས་པའ་ིཉརེ་ལནེ་=སི་ “བདོ་2་ི

yསོ་ཚnགས་”2སི་ད:ནི་ཇ་ིབདོ་<་འÊལ་]་ཁས་ལནེ་མ་:ས་པ་རདེ། ཨ་ལསེ་ཊ་ཨརེ་ ལམེ་བ་ི (Alastair Lamb) sར་ན། “ ་་་ 3་

མསི་རང་ག་ིགངོ་མས་ཆགོ་མཆན་�ད་པའ་ིལས་དནོ་ཞགི་ལ་དགག་:་:ས་པའ་ི]་མཚན་=སི་བདོ་མ་ིཚnར་ཁ་âང་གཏངོ་]་འདམེས་པ་

རདེ། 3་མ་ིལ་4སི་མདེ་:དེ་པའ་ིRམ་པའ་ི�ལ་<་ བདོ་མ་ིཚnས་©་འབ་ིནས་འ|ས་Íངོས་བར་=་ིབyདོ་ལམ་བཀག་པ་དང་ ལངི་Sར་

(Lingtu) ¥་ོXསེ་པ་རདེ། ༼11༽ 

 
3་མ་ིདང་ད:ནི་ཇ་ིལ་བ4སི་མདེ་:དེ་པའ་ིRམ་འCར་འདའི་ིནང་། བདོ་མ་ིRམས་2སི་འ|ས་Íངོས་2་ིནང་ལགོས་མལེ་ལ་ེབJ་གOམ་=་ི

ས་ན་ཡདོ་པའ་ིལངི་S་༼ཡང་ན་ ~ང་Sར་༽ཞསེ་པ་དརེ་འཐབ་¾་བ4གིས་པ་རདེ་ལ། ས་ཆ་ད་ེན་ིད:ནི་ཇསི་འ|ས་Íངོས་2་ིཁངོས་

གཏགོས་ཤགི་ཡནི་པར་བ4་ིབ་རདེ།  བདོ་མ་ིRམས་2སི་རང་ག་ིཆདོ་སམེས་ད་ེགསལ་པརོ་6ནོ་ཆདེ་འཐབ་¾་ད་ེལ་དམག་མ་ིདM་བ3་

བཞག་པ་རདེ། ཨལེ་ ཨ་ེ ཝ་ེཌལེ་ (L. A. Waddell) sར་ན། དནོ་དངསོ་O་བདོ་མ་ིཚnས་འ|ས་Íངོས་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་ཤངི་། “z་ོ

c་ེÀངི་ནས་མལེ་ལ་ེÓག་Jའ་ིས་ཆར་dབེས་པ་དང་། Æ་རབོ་པའ་ིའKདོ་བ6ནེ་�་ོགསངེ་:དེ་ས་དརེ་དངངས་Üག་dབེས་བJག་པ་

རདེ།”༼12༽ ད:ནི་ཇསི་ བདོ་མ་ིRམས་མཐར་Üདོ་གཏངོ་ཆདེ་དམག་དཔནོ་ གྷ་�མ་ (Graham) =་ིའགོ་ནས་དམག་མ་ི6ངོ་Kག་གཉསི་

དང་མ་ེãགོས་བཅས་བཏང་བ་རདེ། ãགོས་མདལེ་འཕངས་པ་དང་Úང་དམག་གསི་མདའ་འཕནེ་ད་ེཚnས་མཐའ་མ་དརེ་བདོ་མ་ིRམས་~ང་

Sར་ནས་Xརི་འདདེ་:ས་པ་རདེ། “ཡནི་ན་ཡང་བདོ་མ་ིཚnས་རང་ག་ིམཚnན་ཆ་tངི་པ་ཡནི་མནི་ལ་མ་sསོ་པར་དpང་ངམོ་འད་ིལ་བiནེ་ནས་

e་ོཕམ་Yང་མདེ་པ་རདེ།”ཅསེ་ལམེ་བ་ིཡསི་བཤད་འ<ག 

 
G་བ་Î་པའ་ིནང་། བདོ་མ་ིཚnས་གནའ་ཐངོ་(Gnatong)<་ཡདོ་པའ་ིད:ནི་ཇའི་ིདམག་¥ར་ལ་À་ོ;ར་ཕར་bལོ་:ས་ཤངི་། མཐའ་མཚམས་

དརེ་s་Qརོ་ལ་བrདོ་བཞནི་པའ་ིབྷང་གྷལ་=་ིགIང་འཛFན་པ་གཞནོ་པ་ད་ེའཛFན་yབས་:ས་པ་རདེ་ལ། ཁངོ་ཚn་ལ་ཚབས་ཆའེ་ིཕམ་ཉསེ་དང་

བཅས་Xརི་ལགོ་:ས་པ་རདེ།”༼ 13 ༽ ཝ་ེཌལེ་=སི་ད་<ང་བདོ་མ་ིཚnས་དཔའ་ངར་=སི་འཛFང་ཞངི་ “e་ོཁགོ་ཆ་ེཞངི་ཆདོ་སམེས་བiན་པ་ོ

”བ6ན་སངོ་ཞསེ་བཤད་ཡདོ། ཝ་ེཌལེ་=སི་ བདོ་2སི་བཙན་འÊལ་”:དེ་པའ་ི]་[ནེ་འཕར་མ་ཞགི་ན་ིད:ནི་ཇསི་འ|ས་Íངོས་·ར་བཅད་

2སི་དབང་བ>ར་:ས་པ་ད་ེཡནི་ཞངི་། བདོ་མ་ིཚnས་འད་ིན་ི¢མིས་མSན་=་ིཐགོ་ནས་རང་ག་ི¦གས་[ནེ་dབེས་པའ་ིས་�ལ་ཞགི་ཡནི་པར་

འདདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ངསོ་འཛFན་:ས་འ<ག ~ང་Sར་<་3་ཆའེ་ིཕམ་ཉསེ་Yང་བ་ལ་མ་sསོ་པར་བདོ་མ་ིཚnས་ད:ནི་ཇསི་བདོ་<་ལས་དནོ་¶་

ཁག་གཏངོ་]འ་ིཐབོ་ཐང་ཡདོ་~གས་ད་ེà་�གས་མཐར་rལེ་=སི་ཁས་ལནེ་མ་:ས་པ་རདེ་ལ། ད་ེབཞནི་3་ནག་ལ་ད་ེའoའ་ིའlལ་བrདོ་

2་ིཆགོ་མཆན་�དོ་]འ་ིཐབོ་ཐང་ཡདོ་པ་ཡང་ཁས་ལནེ་མ་:ས་པ་རདེ། 

 
བདོ་མའི་ིà་�གས་མཐར་rལེ་ད་ེལ་བiནེ་ནས་ད:ནི་ཇ་ིལ་མཚnན་ན། ཕལ་ཆརེ་“བདོ་ནང་ག་ིtགོ་ཟངི་ཅན་=་ིཁ་ེཕན་”eསོ་གཏངོ་]་༼X་ི

3ལ་ལས་�ངས་2་ིགསང་བའ་ི�ན་ཐ་ོཞགི་a་འཁདོ་པ་sར།༽ན་ིཐབས་ལམ་མཁས་ཤསོ་ད་ེཡནི་པའ་ིཐག་གཅདོ་¥ང་ལ་dབེས་པ་རདེ།  

དམགིས་བསལ་=སི་3་ནག་ལ་བདོ་ཐགོ་6ངས་འཛFན་མཐ་ོཔ་ོཡདོ་པའ་ིགནས་བབ་ད་ེལ་དགག་:་མ་:ས་པའ་ིངསོ་ནས་ ད:ནི་ཇསི་རང་

                                                             
11 Alastair Lamb, Britain and Chinese Central Asia, The Road to Lhasa 1767 to 1905, Routledge and Keegan Paul, 
London, 1960. Pg 180. 
12 L.A. Waddell, Lhasa and its Mysteries, London, 1905. 
13 Lamb, Ibid. Pg 186. 
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གསི་དབང་བ>ར་བའ་ིབྷར་མའ་ི3ལ་ཁབ་(Burma)ཐད་ལ་3་ནག་ག་ིལག་ནས་གIང་འ|ལེ་=་ིངསོ་འཛFན་ཐབོ་ཡདོ་པ་རདེ། _ནོ་ཆད་3་

ནག་གསི་བྷར་མ་ད་ེrསེ་འ;ལ་3ལ་ཁབ་2་ིyས་O་བ4་ིན་ཡང་། ད:ནི་ཇསི་ལམ་Zངོ་ཅན་=་ིདམག་འTག་གOམ་=་ིcསེ་O་ ༡༨༨༥ 

ལརོ་~ང་པ་འད་ིཆ་ཚང་དབང་བ>ར་:ས་པ་རདེ། ད:ནི་ཇསི་བྷར་མ་ལ་དབང་བ>ར་:ས་པ་¢མིས་མSན་ངསོ་ལནེ་:ས་པ་དའེ་ིདདོ་<་

ད:ནི་གIང་ནས་Áན་`འ་ིགIང་ལ་3་ནག་གསི་བདོ་ཐགོ་དབང་བ>ར་ཡདོ་�ལ་དའེ་ིངསོ་འཛFན་ལནེ་Sབ་པ་Yང་བ་རདེ།  

 
གIང་ག་ིཔར་£ན་ཡགི་ཆ་ Sikkim Gazetter ཞསེ་པའ་ིནང་<། Qབས་དའེ་ིད:ནི་ཇསི་བདོ་ལ་s་6ངས་ང་ོམ་གང་ཡནི་པ་ད་ེགསལ་

པརོ་བ6ན་འ<ག  “ང་ཚn་ཚན་རགི་ག་ིམཚར་�ང་དའེ་ིཁ་ེཕན་དང་ད་ེལ་ཚnང་པའ་ིདÂགོ་གཏམ་=སི་3བ་4་:ས་འ<ག་�མ་པའ་ིཐ་ེཚnམ་

ཅན་འདའི་ིཆདེ་<་བདོ་<་བཙན་ཤདེ་2སི་བrདོ་ད།ེ 3་ནག་ག་ིམཛའ་བཤསེ་ཡངོ་�དི་པ་ད་ེཚn་ལ་ཕགོ་Sག་གཏངོ་བ་ན་ིཧ་ཅང་Àནེ་iགས་2་ི

·ར་ཅགི་མ་རདེ་ཅསེ་Oས་ཁས་ལནེ་མ་ི:དེ་པ་རདེ།” ཅསེ་|སི་འ<ག༼14༽  ཨ་ལསེ་ཊ་ཨརེ་ ལམེ་བ་ི (Alastair Lamb) ཡསི། 

“བསམ་eའོ F་འ�རེ་ས་ོའད་ིབ·ང་ནས་3་གར་གIང་གསི་བདོ་ལ་ཐ་ེYས་མ་:ས་པར་ད:ནི་ཇའི་ི3་གར་དང་3་ནག་བར་=་ིམ་འངོས་པའ་ི

འ|ལེ་བ་ཐག་གཅདོ་:དེ་]འ་ིར་ེབ་:ས་པ་རདེ།” ཅསེ་བ�ན་འ<ག  

 
ལ་ོང་ོའད་ིདག་ག་ིརངི་ལ་ད:ནི་ཇ་ིདང་3་ནག་ག་ིབར་<་བདོ་དམ་ཡང་ན་འ|ས་Íངོས་

དང་འ|ལེ་བའ་ིyསོ་མལོ་དང་yསོ་མSན་གང་Yང་ཚང་མའ་ིནང་བདོ་ད་ེཆདེ་མངགས་

2སི་X་ིལགོས་O་བཞག་པ་རདེ། ༡༨༩༣ ལརོ་z་ོc་ེÀངི་<་ཚnང་འ|ལེ་=་ིyསོ་མལོ་:དེ་

༼འ|ས་Íངོས་དང་བདོ་བར་=་ིyསོ་མSན་ལ་ཁ་�ནོ་:དེ་]་ཡནི་པ།༽Qབས་དརེ་

བཀའ་ཤག་གསི་ན་གཞནོ་བཀའ་eནོ་བཤད་�་ཞབས་པད་དཔལ་འ:རོ་z་ོc་ེདའེ་ིལས་

རམི་ལ་ས་ོiགོ་ཆདེ་བཏང་བ་རདེ། བཤད་�་དརེ་འ:རོ་བ་ལ་ད:ནི་ཇ་ིཁངོ་¢་ོལངས་པ་

འo་ལ། ཁངོ་ལ་ “དམའ་འབབེས་:དེ་དགསོ་པའ་ིཆགོ་མཆན་�ད་ཡདོ་པ་རདེ།” ༼ལམེ་

བ་ི༽ ད:ནི་ཇའི་ིལས་:་བ་Qརོ་ཞགི་གསི་ཁ་ོi་ཐགོ་ནས་ཕབ་6་ེ Þ་ོ ར་ས་ིཏའ་ི¢མོ་

གIང་ (Chowrasta square) ག་ི©་ ི́ང་<་འཕངས་པ་རདེ་ཅསེ་པ་ཡངོས་yགས་

རདེ། བཤད་�ལ་གཞན་ཞགི་ལ་བཤད་�འ་ིགཡགོ་པ་ོན་ི®ངས་མཁན་ད་ེརདེ་ཟརེ། 

གནས་�ལ་འད་ིལ་ད:ནི་ཇའི་ིཡགི་ཆ་ཡདོ་ཚད་2་ིནང་<་དམག་ཞབས་©ང་yས་4དེ་མ་ོ

ལ་དགའ་མཁན་དག་གསི་:ས་པའ་ི6བས་མ་ལགེས་པའ་ི4དེ་མཚར་ཞགི་རདེ་ཅསེ་

འyལེ་བcདོ་:ས་ཡདོ་ན་ཡང་། z་ོc་ེÀངི་<་�དོ་པའ་ིབདོ་མ་ིtངི་བ་ཚnས་འད་ིན་ིད:ནི་

ཇསི་བདོ་མའི་ི “གaམ་jདོ་”ལ་དམགིས་ནས་ང་ོཚ་འབབེས་ཆདེ་Úང་བ�གས་ནས་:ས་

པ་ཞགི་ཡནི་པར་ཡདི་ཆསེ་:ས་པ་རདེ། ༼15༽ 

 
ད་བར་=་ིལ་ོ]ས་ཞབི་འ`ག་ཕལ་ཆ་ེབའ་ིནང་<། བདོ་2སི་ད:ནི་3་གཉསི་ལ་བ4་ིའཇགོ་མ་:ས་པ་འད་ིན།ི ད:ནི་ཇསི་བདོ་2་ིབ6ན་པ་

འཇམོས་]་ཡནི་པ་ལ་བ�ད་པའ་ིབདོ་མའི་ིའཇགིས་དངངས་ད་ེལས་Yང་བའ་ིRམ་iགོ་དང་Éངོས་པའ་ིམ`ག་འ|ས་ཤགི་རདེ་ཅསེ་�ང་©ང་

:ས་ཡདོ་པ་རདེ། འགགོ་bལོ་འད་ིན་ིགཅགི་:ས་ན་བདོ་2་ི3ལ་གཅསེ་2་ིསམེས་¦གས་ལས་Yང་ཡདོ་�དི་པ་ད་ེལ་ནམ་ཡང་གཟབ་ནན་

                                                             
14  Ibid Page 203 
15 w་ཚh་གང་རངི་zོར་Àིང་<་བIགས་པའི་ངདེ་2ི་ཨ་མའི་É་ོལགས་ཚh་འཛFན་�ོལ་མ་(Tsinze Dolma)ལགས་དང་Zན་<་བཀའ་མོལ་Iས་པ།  ©་ ི́ང་ག་ི3བ་

ད་ེག་རང་<་ཡདོ་པའ་ི བྷ་ིལ་ེä་མyནོ་ཁང་(the Bellevue Hotel)ད་ེངདེ་2་ིནང་མའི་ིརདེ། འཇམ་ནོར་=ིས།   

 

Figure 4L་ོM་ེNངི་7་བཤད་P་ཞབས་པད། 
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=སི་ཆ་འཇགོ་ཅགི་:ས་མདེ། Rམ་འCར་འད་ིན་ིམཚམས་རརེ་མ་ིམངནོ་པའ་ིཐགོ་ནས་མཐངོ་©ང་ཞགི་རདེ་ལ། ད་ེཡང་བདོ་མ་ིRམས་ན་ི

3ལ་གཅསེ་པ་ཞགི་a་འCར་]ར་ “ཡར་ཐནོ་”དང་། ཡང་ན་ “ཉམས་®ངོ་ག་ོiགོས་”འདང་ངསེ་མདེ་པར་བ6ན་པ་ད་ེརདེ། བcདོ་གཞ་ི

འདའི་ིཐད་2་ིdབོ་�ངོ་:ས་པ་ཕལ་ཆ་ེབ་ན།ི  jརི་བཏང་གསི་བཤད་ན། ཨ་ེཤ་ེཡ་དང་ཨ་�་ིར་ིཀའ་ིནང་ག་ི3ལ་གཅསེ་རངི་~གས་དང་

3ལ་ཁབ་2་ིང་ོབ་ོལ་འyལེ་བcདོ་:དེ་པའ་ི_ར་ཡདོ་2་ིཤསེ་ཡནོ་པའ་ིs་�ལ་ད་ེཚn་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཏག་ཏག་Æ་རབོ་དང་ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིནང་

<་བ�གས་ཟནི་པའ་ི“མ་དཔའེ་ི�མོ་གཞ་ི”ད་ེཚnའ་ིcསེ་O་འ|ངས་ནས། ད་ེའoའ་ིབཙན་འÊལ་འགོ་ག་ིས་ཆ་Rམས་ལ་ལག་བ6ར་:ས་

པའམ་དཔ་ེའགབེས་:ས་ཡདོ་པ་རདེ།  

 
ད་sའ་ིཆ་ལ་ད་ེའoའ་ིs་�ལ་ན་ིཁ་མ་ཚང་བ་དང་འདམེ་གསསེ་:ས་པ་ཞགི་a་ངསོ་འཛFན་:དེ་པ་རདེ་ལ། ཨ་ེཤ་ཡའ་ི3ལ་གཅསེ་བསམ་e་ོ

ད་ེདག་ན་ི “འཆར་�ང་:ས་པ་རདེ་”དང་ “གསར་བཏདོ་:ས་པ་རདེ་”ཅསེ་པའ་ིs་�ལ་འད་ིན་ིབcདོ་གཞ་ིའད་ིལ་�ད་མཁས་Rམས་2སི་

ཧ་ལམ་བ4སི་མདེ་<་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ། དཔརེ་ན་ ±ར་å་ æ་ཐར་ཇ་ེ (Partha Chatterjee)ཡ་ི 3ལ་ཁབ་དང་དའེ་ིཆ་ཤས། (The 

Nation and Its Fragments)ཞསེ་པའ་ིདབེ་དང་། པ་རན་སནེ་ཇ་ིཊ་ ç་�་ (Prasenjit Duara) ཡ་ི3ལ་ཁབ་ནས་3ལ་

རབས་rབོ་པ།-དངེ་རབས་3་ནག་ག་ིལ་ོ]ས་ལ་o་ིབ་འདནོ་པ། (Rescuing History from the Nation: 

Questioning Narratives of Modern China)ཞསེ་པའ་ིདབེ་2སི་ང་ཚnར་ཨ་ེཤ་ཡའ་ི3ལ་གཅསེ་པའ་ིQརོ་ལ་�་འཛnམས་

ཆ་ེབ་དང་ཞབི་ཆའ་ིs་�ལ་Rམས་འ�རེ་ཡངོ་ཡདོ་ལ།  ད་ེདག་a་ས་གནས་2་ིལ་ོ]ས་དང་རགི་གIང་། མཐའ་ན་ཆསོ་~གས་2་ིགནས་

6ངས་ན།ི  Æ་རབོ་པ་དང་ཨ་མ་ིར་ིཀ་བའ་ིམ་ིསརེ་Vལེ་Æལ་དང་3ལ་པའོ F་6བོས་¦གས་2་ིངན་Yས་སམ་ཡང་ན་¦གས་[ནེ་ད་ེཨ་ེཤ་

ཡའ་ི3ལ་གཅསེ་2་ིའཕལེ་རམི་ལ་འ|ལེ་བ་ཡདོ་པ་དང་བkར་ནས་བཤད་ན་©ང་བ་ཞགི་མ་རདེ་ཅསེ་བcདོ་ཡདོ་པ་རདེ། 

 
དསེ་ན། ༡༩༨༥ ལའོ F་G་བJ་གཅགི་པའ་ིནང་ བདོ་2་ི�་པ་4་ེÓང་བ6ན་འཛFན་དབང་པ་ོདང་Zན་<་ད:ནི་ཇའི་ིལས་:་ »་ོལན་ དང་ ཁ་ིལ�་

ཌ་ི ཝའ་ེཊ་ི (Nolan and Claude White) གཉསི་2སི་Qད་ཆ་བཤད་པའ་ིནང་དནོ་ལ་s་]་ན་ིརནི་ཐང་ཡདོ་པ་ཞགི་ཡནི་�དི།  Qད་

ཆ་འད་ིན་ིབདོ་དམག་གསི་འ|ས་Íངོས་ས་མཚམས་O་ད:ནི་ཇསི་བdངས་པའ་ིས་མཚམས་z་ོརངི་མང་པ་ོཞགི་བãལེ་ནས་བཅག་པ་དང་། 

ད:ནི་ཇསི་འ|ས་Íངོས་2་ིས་ཁངོས་O་བ4་ིབའ་ིས་ཆ་དག་ེགངོ་(Giaogong)ཞསེ་པར་ཡང་བrར་བདོ་དམག་བཞག་པ་ཤསེ་cསེ་O་

Yང་བ་རདེ། ཨ་ལསེ་ཊ་ཨརེ་ ལམེ་བ་ི (Alastair Lamb) ཡསི་|སི་དནོ། “»་ོལན་=སི་རང་གསི་བ6ན་འཛFན་དབང་པ་ོདང་Zན་<་Qད་

ཆ་བཤད་པའ་ིམ`ག་�མོ་:ས་དནོ་ལ། དག་ེགངོ་ ཞསེ་པར་ཡདོ་པའ་ིབདོ་2་ིམཐའ་མཚམས་s་Äང་དསེ་ན་ིབདོ་2་ི3ལ་གཅསེ་མཚnན་=་ི

ཡདོ་པ་དང་།  ད་ེཉ་ེལམ་ ༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པ་དMང་ན་སནོ་པའ་ི[ནེ་=སི་¦གས་ཇ་ེཆརེ་Xནི་པ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། བ6ན་

འཛFན་དབང་པསོ་བཤད་དནོ་ལ། བདོ་མ་ིཚnས་ཁངོ་ཚnའ་ིཚབ་:ས་ནས་ད:ནི་3་གཉསི་2སི་yསོ་བkར་:ས་པའ་ིyསོ་མSན་ཞགི་ལ་ཆ་

འཇགོ་:དེ་དགསོ་པར་མ་ིའདདོ་ལ། ད་ེའoའ་ིyསོ་མSན་<་འཁདོ་པའ་ིམཐའ་མཚམས་Qརོ་Àངེ་dངོ་:དེ་]་མནི་པ་རདེ། འནོ་2ང་བདོ་མ་ི

ཚnས་མཐའ་མཚམས་Qརོ་བདོ་རང་ག་ིས་¢་དང་བxན་ནས་Àངེ་dངོ་:དེ་འདདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་། བ6ན་འཛFན་དབང་པསོ་ནན་

བཤད་:ས་དནོ་ལ། “yསོ་མSན་དསེ་ཆ་[ནེ་<་བཞག་པ་ཙམ་ལ་བiནེ་ནས་བདོ་2སི་ས་ཆ་eསོ་གཏངོ་ག་ིམ་རདེ།”ཅསེ་བཤད་པ་རདེ། 

༼16༽ 

 
<ས་ཚnད་འད་ིཙམ་ལ་z་ོc་ེÀངི་<་�དོ་མཁན་=་ི ཨལེ་ ཨ་ེ ཝ་ེཌལེ་ (L. A. Waddell) =སི་བདོ་2་ིབཀའ་eནོ་བཤད་�་ཞབས་པད་དང་

Zན་<་Àངེ་མལོ་ལན་མང་པ་ོ:ས་པ་རདེ། Z་ས་¶་3ལ་ཚབ་ད་ེམ་ོ3འ་ིཨམ་ºན་དང་ངན་འ|ལེ་ཡདོ་པ་ལ་མ་ིམང་ཁངོ་¢་ོལངས་ཡདོ་ཅངི་། 

ད་ེལ་བiནེ་ནས་བདོ་ནང་<་3ལ་གཅསེ་2་ིངར་¦གས་གསར་པ་ཞགི་ལངས་པ་ད་ེཧ་ལམ་ཁངོ་བ]ད་ནས་ཁསོ་ཤསེ་པ་རདེ། 3ལ་གཅསེ་

པའ་ིལས་:་ཚnའ་ིངསོ་ནས། Xགོས་ཁག་ད་ེགཉསི་2སི་w་ན་གཞནོ་པའ་ི༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པ་ལ་bལོ་བའ་ིངན་Yས་ཤགི་འདངི་

                                                             
16 ibid pg 215 
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བཞནི་པའ་ིཡདི་ཆསེ་:ས་པ་དང་། 3འ་ིཨམ་ºན་དང་3ལ་ཚབ་ཚn་ལ་ཁ་ེཕན་ཡངོ་]ར་“ཡ་མཚན་པའ་ིRམ་པ་ཞགི་”ག་ིནང་<་༧3ལ་བ་w་

གངོ་མ་བཞ་ིདMང་ན་K་Qབས་ནས་yངོས་པའ་ིལས་དབང་འད་ི༧3ལ་བ་བJ་གOམ་པས་2ང་®ངས་ཡངོ་བསམས་པའ་ིདངངས་Üག་Yང་

པ་རདེ། ཝ་ེཌལེ་=སི་མ`ག་�མོ་བ3བ་དནོ། 

 
“ད་sའ་ི༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེན་ི~གས་�ལོ་འདའི་ིནང་མ་ིའy་ོབའ་ིའགན་ལནེ་:ས་པ་རདེ། ད་ེཡང་~ང་པ་འདའི་ིནང་ག་ིགIང་ལ་3་མསི་ཐ་ེ

Yས་3་ཆརེ་:དེ་པ་ལ་མངནོ་མདེ་2སི་འགགོ་bལོ་:ས་པའ་ི¢དོ་<་བདོ་ནང་<་མ་ིམང་ཚnགས་པ་ཡར་ལངས་:ས་པའ་ི¦གས་[ནེ་ལས་

Yང་བ་རདེ། མ་ིམང་ཚnགས་པ་དསེ་ ཧ་ལས་པའ་ིགIང་bལོ་ཞགི་ལ་བiནེ་ནས་ ༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེw་གཞནོ་ད་ེཁངོ་ག་ིw་གངོ་མ་ཚnའ་ིགདོ་

ཆག་ག་ིལས་དབང་ད་ེལས་བrབས་ཤངི་། ཁངོ་དང་བདོ་གIང་ད་ེ3་མའི་ི�རོ་ཐག་ལས་yལོ་བ་རདེ། ༼འདའི་ིནང་3ལ་ཚབ་ད་ེམ་ོ¢་ིལས་

གÆགས་ནས་བཙnན་<་བJག་ཅངི་། ཨམ་ºན་ད་ེ�ས་མདེ་<་བཞག་པ་རདེ། འཇམ་ནརོ་=སི།༽ 

 
ཝ་ེཌལེ་ན་ིབཤད་�ས་སམེས་འMལ་ཐབེས་བJག་ལ། ཁངོ་ “རང་ག་ིག་ོགནས་མཐནོ་པ་ོདང་མSན་པའ་ིཚnད་2སི་”ངསོ་འཛFན་མ་:ས་པ་

དང་། ཁངོ་ད:ནི་ཇའི་ིyསོ་མལོ་ནང་Iགས་མ་བJག་པ་ད་ེན།ི ད:ནི་ཇསི་བདོ་མ་ིཚnའ་ིཡདི་ཆསེ་འMག་པའ་ི “ག་ོQབས་e་ན་མདེ་པ་ཞགི་

ཤརོ་བ་”ཡནི་པར་ཚnར་བ་རདེ། ཝ་ེཌལེ་=སི་བཤད་�་ན་ི “ཧ་ཅང་ཡ་རབས་དང་མ�ནེ་3་ཅན་=་ིམ་ིཞགི་ཡནི་པ་དང་། ད:ནི་ཇའི་ིདགའ་

yགོས་ཤགི་ཡནི་པ་ཤསེ་པ་རདེ། བཤད་�་ཡསི་ཝ་ེཌལེ་ལ་བཤད་དནོ། ཁངོ་གསི་z་ོc་ེÀངི་<་རང་ག་ི<ས་ཚnད་འK་ོབèག་ལ་བཏང་ཡདོ་ན་

ཡང་། ཁངོ་གསི་dར་Z་ས་ལ་ ད:ནི་ཇའི་ི “ནག་ཉསེ་དང་། ད་ེབཞནི་ཉནེ་iགོ་པ་དང་མ་ིསརེ་=་ི¢མིས་ཡགི་”ག་ི�ངི་བkས་ཤགི་འ�རེ་

འy་ོ]་ཡནི་པ་དང་། དསེ་ཁངོ་ལ་ཡདི་འMལ་ཆནེ་པ་ོཐབེས་འ<ག ཁངོ་གསི་བདོ་ནང་ག་ི¢མིས་�ལོ་བཅསོ་བ>ར་གཏངོ་འདདོ་གནང་ཞངི་། 

ད་ེཡང་éགོས་གཞ་ིཅན་དསེ་རང་ག་ིནག་ཉསེ་ངསོ་ལནེ་མ་:ས་བར་<་¢མིས་གཅདོ་:དེ་པ་s་;འ་ི3འ་ིལག་ལནེ་=་ིcསེ་O་འ|ངས་ཡདོ་

པ་འད་ིཚn་༼འདའི་ིཆ་ཤས་མང་པ་ོཞགི་མན་`ས་ལག་བ6ར་:དེ་བJག་པ་རདེ།༽ལ་ོ©ང་བཀའ་eནོ་འདསི་དགག་འསོ་ཤགི་a་མཐངོ་བ་རདེ།  

 
ད:ནི་3་གཉསི་2་ིའཁནོ་འཛFན་ཡདོ་པ་དང་བདོ་མའི་ིཚh་�གོ་ཤརོ་མནི་ལ་མ་sསོ་པར་བདོ་2སི་ད:ནི་3འ་ིགངོ་མའ་ིཧམ་སམེས་ལ་བ4་ི

བ�ར་མ་ི:དེ་པ་ད་ེལ་ོང་ོབJ་Kག་གOམ་=་ིརངི་]ན་འཛFན་:ས་པ་འད་ིཤསེ་པ་:དེ་དགསོ། ང་ོམ་བཤད་ན་ ༡༩༠༤ བར་དང་ ßང་ག་ི ཧ་

ས་ིºན་ཌ་ི (Younghusband) ཡ་ིབཙན་འÊལ་བར་<་བདོ་2་ི¨མ་ཆ་ེབའ་ི3ལ་གཅསེ་ལངས་Xགོས་འད་ིལ་འCར་བ་Xནི་མདེ།  

 
ད:ནི་ཇའི་ིབཙན་འÊལ་དམག་Rམས་ན་ི©་མགི་གཤངོས་ཀ་ོཟརེ་བའ་ིས་ཆ་དརེ་རང་ག་ིམ་ེམདའ་བrར་མདལེ་ཅན་དང་འêལ་མདའ་བཅས་

དང་། ༼བདོ་མ་ིཚn་sར་ན་༽ ཡངོས་O་´གོས་པའ་ིགཡ་ོYས་དང་བཅས་©་ཚnད་ཁ་ཤས་2་ིནང་�ན་ལ་དརེ་འཛnམས་པའ་ིབདོ་2་ིÆལ་དམག་

བ<ན་བ3་�བེ་གསདོ་:ས་པ་རདེ། “ཚབས་ཆནེ་=་ི�ར་bལོ་ཕགོ་བཞནི་<འང་བདོ་2་ིདམག་དpང་dར་ཡང་བཀདོ་འདམོས་འགོ་གནས་

Sབ་པ་Yང་ཞངི་། ཁ་ཕར་འཁརོ་ནས་|སོ་འy་ོ]་ད་ེངསོ་ལནེ་མ་:ས་པ་དང་། མ་ེམདའ་ི4་ེy་ིལ་བiནེ་ནས་i་དམག་ཡངོ་བ་_ནོ་འགགོ་

:ས་པ་རདེ།”༼17༽ ས་མ་མདའ་(?)དང་¥ང་དམར(?)། གནས་tངི་། འཛམ་ཐང་(´་འKང་?)བཅས་O་Yང་བའ་ིདའེ་ིcསེ་འ|ལེ་=་ིདམག་

འTག་¢དོ་<་བདོ་མ་ི6ངོ་Kག་ཁ་ཤས་Zག་གསི་རང་ག་ིཕ་Æལ་=་ིཆདེ་<་ཚh་�གོ་eསོ་བཏང་བ་རདེ་ལ། དམགིས་བསལ་=སི་3ང་4་ེ¶་

བདོ་དམག་གསི་དངསོ་གནས་ད:ནི་ཇའི་ིདམག་དpང་ད་ེQབས་གཅགི་ག་ིརངི་ལ་མཐའ་བQརོ་ནས་བཀག་པ་རདེ། ད་ེནས་4དོ་tགོ་འད་ི

མ`ག་འyལི་ཞངི་ད:ནི་ཇ་ིZ་ས་ལ་Xནི་ནས་ ༡༩༠༤ ལའོ F་G་བ3ད་པའ་ིནང་བདོ་གIང་ལ་བཙན་ཤདེ་2སི་ཆངིས་ཡགི་འཇགོ་བJག་པ་

རདེ།  

 
བདོ་མ་ིཚnས་�ལ་མSན་=་ིཐགོ་ནས་ ༡༨༧༦ ནས་ ༡༩༠༤ བར་=་ིགནས་�ལ་Rམས་ན་ིརང་ག་ིདངེ་རབས་ལ་ོ]ས་¢དོ་2་ིལ�ེ་དང་པ་ོད་ེ

ཡནི་པར་ངསོ་འཛFན་:དེ་ཆགོ་པ་ཞགི་རདེ། <ས་ཚnད་འདའི་ིQརོ་=་ིཡགི་ཆ་ཕལ་ཆ་ེབ་དང་། ད་ེདག་ག་ིཡང་མང་ཤསོ་ད་ེད:ནི་ཇའི་ིལས་:་

                                                             
17 ད:ནི་ཇསི་བདོ་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པ།  Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Younghusband_Expedition 
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བ་དང་མཁས་པ་ཚnས་|སི་པ་དསེ་ས་གནས་=་ིའགགོ་bལོ་དང་3ལ་གཅསེ་རངི་~གས་2་ིRམ་པ་ད་ེལ་མཐངོ་©ང་:ས་ཤངི་། དའེ་ིཚབ་ལ་

ད་ེཚn་ན་ིབདོ་མའི་ིà་�གས་དང་Rམ་iགོ་ཡནི་པར་བcདོ་པའམ་ཡང་ན་Jང་M་ཡངས་2་ིRམ་པའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་ན་Xགོས་གཉསི་བར་<་

ག་ོནརོ་ཐབེས་པ་ཞགི་རདེ་ཅསེ་བcདོ་ཡདོ་རདེ། <ས་Qབས་འད་ིལ་Yང་བའ་ིབདོ་2་ིདངེ་རབས་3ལ་གཅསེ་རངི་~གས་དང་བདོ་3ལ་ཁབ་

2་ིངསོ་འཛFན་དའེ་ིའYང་�ངས་Qརོ་ལ་ཞབི་འ`ག་:ས་པ་ཞགི་Yང་མདེ་ལ། འད་ིཡངོ་དགསོ་པའ་ི]་[ནེ་དང་¦གས་[ནེ་=་ིགནད་དནོ་

དག་ལ་ད:་ེཞབི་:ས་པ་ཞགི་2ང་མདེ། འད་ིའo་བ་ན་ིཧ་ཅང་འགརོ་འ=ངས་O་སངོ་བ་ཞགི་རདེ། ངས་བདོ་2་ིདངེ་རབས་3ལ་རབས་¢དོ་

2་ིའཕལེ་རམི་འད་ིདག་ག་ིའYང་�ངས་Qརོ་ལ་ང་རང་ག་ིབསམ་འཆར་ར་ེ·ང་འ;ལ། 

 
<ས་རབས་ཉ་ི¦་བའ་ིམ`ག་a་dབེས་Qབས་ཨ་ེཤ་ཡའ་ི�ནོ་ཡངོས་O་དངེ་རབས་ཅན་དང་j་ིཚnགས་བ>ར་བཅསོ། 3ལ་གཅསེ་2་ིབསམ་

e་ོཞགི་�བ་Vལེ་=་ིམག་ོ�གས་བཞནི་པ་དསེ་༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པ་དང་ཁངོ་ག་ིལས་:་ཚnར་¦གས་[ནེ་ཐབེས་ཡདོ་�དི་པ་

རདེ། དཔརེ་ན། 3་གར་<་བྷང་གྷལ་=་ིj་ིཚnགས་བཅསོ་བ>ར་ལས་འMལ་ (the Bengal Renaissance) ཡདོ་པ་རདེ་ལ། མན་ཇཱུའ་ི

3་ནག་a་རང་6བོས་Vལེ་བའ་ིལས་འMལ་ (the Self Strengthening (Ziqiang) Movement) དང་åངོ་ཞ་ིབrར་ལངས་ (the 

Tongzhi restoration) ཡདོ་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཉ་ིཧངོ་ད་ེབཀས་བཀདོ་]ད་འཛFན་ནས་དངེ་རབས་2་ི3ལ་ཁབ་ཅགི་a་བ>ར་བའ་ི

མ་ེཇ་ེབrར་ལངས་ (the Meiji Restoration) ཞསེ་པ་དསེ་ད;ས་ཤར་དང་ཤར་Z་ོཨ་ེཤ་ཡ། 3་ནག་ 3་གར་བཅས་2་ིནང་ག་ི3ལ་

གཅསེ་པ་དང་བཅསོ་>ར་བ་ཚnར་¦གས་[ནེ་ཐབེས་པ་ཇ་ིབཞནི་ ཧ་ལམ་ཏན་ཏན་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེw་གཞནོ་ད་ེལ་wལ་�ག་ཐབེས་ཡདོ་

པ་རདེ། ༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པ་w་གཞནོ་འད་ིཉདི་ན་ིམ་ེཇ་ེཉ་ིཧངོ་(Meiji Japan)ལ་Sགས་�ང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། དསེ་ཁངོ་ག་ི

Sགས་འKགོ་ཡདོ་པའ་ིགནས་�ལ་ད་ེང་ཚnས་ཤསེ་2་ིཡདོ།  རང་ཉདི་མན་`་གངོ་མ་ལ་དཀའ་tགོ་འKད་བཞནི་པ་ལ་གཞགིས་ནས་བཤད་

ན། ༡༨༩༤ ལརོ་ཉ་ིཧངོ་དང་3་ནག་བར་=་ིདམག་འTག་ནང་3་ནག་ལ་ཕམ་ཉསེ་ཆནེ་པ་ོYང་བ་དསེ་ཁངོ་ལ་Sགས་�ང་འཕལེ་བ་ཞགི་ཏན་

ཏན་Yང་ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་གསི་མཁས་པ་yགས་ཅན་དག་ེབཤསེ་ཚ་བ་¢་ིìལ་དང་མ་ིགཞན་གཉསི་ཉ་ིཧངོ་<་dབོ་�ངོ་:དེ་<་བཏང་བ་རདེ་

ལ། ད་ེན་ིཁངོ་གསི་བདོ་མ་ིབཞ་ིད:ནི་Æལ་<་dབོ་�ངོ་:དེ་<་བཏང་བ་ད་ེལས་ཆསེ་_་བ་ཞགི་རདེ། ༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེ ༡༩༠༨ ལརོ་པ་ེ

ཅནི་<་ཡདོ་Qབས། ཁངོ་གསི་ཉ་ིཧངོ་<་ཕབེས་]འ་ིའཆར་གཞ་ིབཟསོ་ནའང་། མན་`་གངོ་མ་yངོས་པས་[ནེ་:ས་ནས་རང་ག་ིའཆར་གཞ་ི

ད་ེXརི་འཐནེ་གནང་དགསོ་Yང་བ་རདེ།  

 
�ར་ Þ་རལ་ས་ི བྷལེ་ (Sir Charles Bell) =སི་ཁངོ་ན་ི “བདོ་2་ིམ་ིདམངས་2སི་གདན་འoནེ་Iས་ནས་Z་ས་ལ་འy་ོམཁན་=་ིÆ་རབོ་

པ་ཐགོ་མ་”ད་ེཡནི་ཞསེ་|སི་པའ་ིQབས་དརེ། ཁངོ་གསི་གཅགི་:ས་ན་དའེ་ི_ནོ་<་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆསེ་ཉ་ིཧངོ་པ་ ཏ་ཐ་ ཊ་ོགན་(Tada 

Togan)དང་ ཨའ་ོཀ་ི íན་2་ོ (Aoki Bunkyo) གཉསི་Z་སར་s་Qརོ་དང་གནས་�དོ་2་ིཆདེ་<་གདན་I་:ས་པ་ད་ེཤསེ་2་ིམདེ་པ་

རདེ། ཆསོ་~གས་མཁས་པ་ཏ་ཐ་ཡསི་ལ་ོབJའ་ིརངི་Z་སར་dབོ་�ངོ་:ས་ཤངི་། ཨའ་ོཀ་ིཡསི་3་གར་î་ལ་ིî་ཏ་yངོ་�རེ་ནས་w་ཞབས་

ï་ཇ་ི་ན་ི(Fujitani)ནས་ཐབོ་པའ་ིཤསེ་ཡནོ་Qརོ་=་ིདབེ་jརི་བཏང་བ་དང་ཉ་ིཧངོ་ག་ིWགོ་དབེ། དམག་མའི་ིལག་དབེ་བཅས་བ>ར་བ་

རདེ། ཁངོ་ན་ི “ཉ་ིཧངོ་ག་ིགསར་ཤགོ་འ:རོ་བ་དང་ད:ནི་ཡགི་ག་ིགསར་འCར་=་ི�ངི་བkས་”རགིས་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆརེ་�ན་གསན་I་

བའ་ི “X་ི3ལ་ལས་དནོ་ཐད་2་ིdབོ་6ནོ་པ་གཙn་བ་ོ”ད་ེཡནི་པ་རདེ།  ཉ་ིཧངོ་པ་གཞན་པ་ཞགི་ན་ིà་¶་O་དང་ཉ་ིཧངོ་ག་ིདམག་འTག་

Qབས་2་ིདམག་མ་ི·ར་པ་དང་་ོ2འོ F་དམག་མའི་ིམཐ་ོdབོ་2་ིདག་ེbན་ß་O་ཇ་ིར་ོ ß་ཇ་ིÁ་ (Yasujiro Yajima) ཡནི་པ་དང་། ཁངོ་ལ་

བདོ་དམག་ག་ི¶་ཁག་ཆ་ེཤསོ་ད་ེལ་�ངོ་བzར་�དོ་པའ་ིའགན་�ད་པ་རདེ།  འད་ིན་ིད:ནི་ཇའི་ིལམ་~གས་ང་ོ�དོ་མ་:ས་པའ་ིགངོ་ལ་

ཡནི་པ་རདེ། ཉ་ིཧངོ་ག་ིགངོ་མ་Á་ེཇ་ི ༡༩༡༢ ལའོ F་G་བ་ ༧ ཚhས ༣༠ ཉནི་yངོས་པའ་ིQབས་དརེ་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆསེ་®་ངན་I་ཚFག་བཏང་

བ་རདེ། ཉ་ིཧངོ་དང་བདོ་2་ིའ|ལེ་བའ་ིཐད་�་ེའ¢དི་4མོ་པ་པ་ོཞགི་sར་ན། “༼༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པ་༽ ཁངོ་གསི་གངོ་མ་འདསི་

ཨ་ེཤ་ཡའ་ིནང་པ་བའ་ིརང་བཙན་3ལ་ཁབ་ཅགི་ག་ིཡར་ཐནོ་ཅན་=་ིད;་འ¢དི་གནང་བ་དརེ་cསེ་O་ཡ་ིརངས་གནང་བ་རདེ།”༼18༽ 

                                                             
18 Berry Scott, Monks, Spies and a Soldier of Fortune: The Japanese in Tibet, St. Martin’s Press, New York, 1995. 
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ཡནི་ན་ཡང་། ༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པ་དང་ད;་འ¢དི་གཞན་པ་དཔརེ་ན་བཤད་�་s་;འ་ི3ལ་ཞནེ་དང་བཅསོ་>ར་=་ི�ས་6བོས་

དའེ་ིབག་ཆགས་སད་<་འ`ག་པའ་ི¦གས་[ནེ་_་ཤསོ་ད་ེན་ིདངསོ་གནས་X་ི3ལ་རང་ཞགི་མནི་པ་ད་ེཤསེ་དགསོ་པ་རདེ། ད་ེན་ི༧3ལ་བ་

རནི་པ་ོཆ་ེw་ན་K་བའ་ིQབས་O་རང་ག་ིཕ་Æལ་དང་ཁད་ཉ་ེབའ་ིr་ེབ་ོཞགི་6་ེí་ར་ß་ཏ་ི(Buriat)ནས་ཡནི་པའ་ིe་མ་ངག་དབང་z་ོc་ེ

(Agvan Dorjiev)ནས་Yང་ནས་ཡདོ་པ་འo། 

བདོ་2་ིདངེ་རབས་ལ་ོ]ས་ནང་ག་ིz་ོc་ེཡབི་2་ིགལ་ཆའེ་ིགནས་བབ་ད་ེལ་ད་བར་<་

འདང་ངསེ་2་ིངསོ་འཛFན་ཞགི་ཐབོ་མདེ་ལ།  དའེ་ི]་མཚན་ན་ིད:ནི་ཇའི་ིགསར་འCར་

དང་ཡགི་ཆ་ད་ེཚnས་<ས་iག་a་ཁངོ་ན་ིà་¶་Oའ་ིས་ོཔ་sས་ངན་ཞགི་ཡནི་པར་བཟསོ་

ནས་འyལེ་བcདོ་:ས་པ་ལ་བiནེ་ནས་Yང་ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་ན་ི ༡༨༧༣ ལརོ་ཐགོ་

མར་Z་ས་ལ་འ:རོ་ཅངི་། འ|ས་¸ངས་དགནོ་པར་ཆསོ་Iགས་2སི་དག་ེབཤསེ་2་ི

མཚན་iགས་eངས་པ་རདེ་ལ། ཁངོ་ག་ིབདོ་མངི་ལ་ངག་དབང་e་ོབཟང་I་ཞངི་། ཁངོ་ན་ི

༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེw་ན་གཞནོ་པ་འདའི་ིམཚན་ཞབས་བ<ན་=་ིཁངོས་O་�ད་ཡདོ་

བiནེ་ཏན་ཏན་ཧ་ལས་པའ་ིམཁས་པ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་རདེ། ༡༨༨༨ ལརོ་ཁངོ་ན་ི

༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིདག་ེbན་དང་ཡདི་བiན་འཕརེ་བའ་ིyགོས་པ་ོཞགི་ཆགས་ཤངི་། 

ད་ེནས་ལ་ོང་ོབJའ་ིརངི་ཁངོ་གསི་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེདང་“འ|ལ་ཐབས་མདེ་པའ་ི

ཞབས་I་བའ་ི”ཞབས་འདགེས་Iས་པ་རདེ། དའེ་ིལན་<་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིངསོ་

ནས་ཁངོ་ན་ིརང་ཉདི་2་ི“ལམ་6ནོ་པ་ང་ོམ་ཞགི་དང་Äང་rབོ་པ་”ཞགི་ག་ིགཟགིས་

མཐངོ་གནང་བ་རདེ།༼19༽ 

 
༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེw་གཞནོ་འད་ིལ་འཛམ་Àངི་X་ིལགོས་སམ་ཡང་ན་3ལ་jའི་ིཆབ་�དི་ནང་ལས་ཀ་:དེ་Xགོས་Qརོ་ལ་ཧ་ལམ་མ�ནེ་

3་ཅ་ིཡང་མདེ་�དི་མདོ། z་ོc་ེཡབི་2་ིRམ་ཐར་འ|་ིམཁན་ཇཱོན་ ས་ིན་ེལངི་ (John Snelling) sར་ན། ཁངོ་ག་ིདག་ེbན་ན།ི “ཧ་ལམ་

འཛམ་Àངི་ག་ིམ་ིཞགི་ཡནི་ཏ།ེ sསོ་འཇགོ་ག་ིཐགོ་ནས་ཤསེ་ཡནོ་བཟང་པ་ོཐབོ་ཡདོ་ཅངི་། ད;ས་ཨ་ེཤ་ཡའ་ིནང་འlལ་བIད་3་ཆརེ་གནང་

བ། ད་<ང་jང་པ་ོདང་eང་དརོ་ད:་ེའ:དེ་མཁས་པ། བག་o་ོབ་དང་བ�ན་པ་ཞགི་ཡནི་པ་རདེ།” <ས་འདརི་ཁངོ་དང་Sག་®ངོ་བའ་ིÆ་རབོ་

པ་ཞགི་གསི་ ཁངོ་ག་ིམ�ནེ་3་དང་�ས་6བོས། ད་ེལས་2ང་ཁངོ་ག་ིSགས་རགི་ངར་མ་དསེ་་་་ཁངོ་ན་ིèབས་ཆནེ་=་ིད;་འ¢དི་ཅགི་དང་

èབས་ཆནེ་=་ིའlལ་བIད་པ་ཞགི་ཡངོ་]་ཡནི་མནི་ལ་éགོས་པ་མ་ིའ<ག”ཅསེ་བcདོ་འ<ག” ༼20༽ 

                                                             
19 Markov.S., ‘Tibetskye Chetki” (“Tibetan rosary”). P 101, Prostor (Alma-Ata), No 1, 1976. 
20 Ular Alexander, ‘The Policy of the Dalai Lama’, pg 42-43. Contemporary Review, No 87, January-June 1905 

Figure 5L་ོM་ེཡབི། 
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Figure 6    ༡༩༡༢ ལའོ F་བདོ་སགོ་ཆངིས་ཡགི 

 
z་ོc་ེཡབི་2་ི “དངེ་རབས་དང་ཡར་ཐནོ་ཅན་=་ིབསམ་eའོ F་གནས་བབ་ད་ེ”ཁངོ་ག་ི3་ཆ་ེབའ་ིའlལ་བIད་ནས་ཐབོ་ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་

༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིw་ཚབ་གནང་ནས་à་¶་Oའ་ི3ལ་ས་སནེ་ཊ་ི པ་ིཊར་ས་ིབྷག་(St. Petersburg)ལ་ཕབེས་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ད་<ང་

±་ེར་ེས་ིདང་ལནོ་ཌནོ། ད་ེབཞནི་3་གར་དང་3་ནག་ག་ིyངོ་�རེ་ཆ་ེཁག་ལ་ཕབེས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་ན་ིQབས་འདའི་ིཆབ་�དི་2་ིཟངི་ཆའ་ི

ད2ལི་ན་ཡདོ་ད།ེ ཁངོ་ན་ིZ་སའ་ིནང་ག་ིདབང་ཡདོ་Wད་tངི་Qརོ་ཁག་ག་ིདy་བ་ོཆགས་པ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། ད་<ང་ད:ནི་ཇསི་à་¶་Oའ་ི

ས་ོཔར་བསམས་ནས་དy་ཡ་ིའ<་ཤསེ་བ·ང་ཡདོ། ད་sའ་ིཆར་ཁངོ་ན་ིX་ི3ལ་ས་ོཔ་མནི་མདོ་སགོ་པ་ོདང་བདོ་གཉསི་3་ནག་ལས་རང་

བཙན་བཟ་ོཆདེ་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོདང་འབད་བ4ནོ་ཆནེ་པསོ་དཀའ་ལས་བ3བ་པའ་ི3ལ་གཅསེ་པ་ཞགི་ཡནི་པ་ད་ེjརི་བཏང་གསི་ངསོ་

ལནེ་:དེ་པ་རདེ། ཁངོ་ན་ིX་ིལ་ོ ༡༩༡༢ ལའོ F་G་བ་ ༡༢ ཚhས་ ༢༩ ཉནི་མངི་iགས་བཀདོ་པའ་ིབདོ་སགོ་ཆངིས་ཡགི་4མོ་མཁན་s་ེབ་ཞགི་

ཡནི་པ་ད་ེཡང་འདརི་བcདོ་འསོ་ལ། ཆངིས་ཡགི་དསེ་~ང་པ་འད་ིགཉསི་2་ིརང་བཙན་=་ིགནས་བབ་ད་ེགསལ་པརོ་བ6ན་ཡདོ། སགོ་Æལ་

=་ིཡགི་ཆ་ང་ོམ་ད་ེཉ་ེཆར་tདེ་ཡདོ་ཅངི་G་བ་ཁ་ཤས་2་ིགངོ་<་ང་ལ་དའེ་ིང་ོབ¦ས་པར་མ་ཞགི་ཐབོ་Yང་། 

 
4མོ་འད་ིན་ིམ་ི�་ཡ་མཚན་ཅན་འདའི་ིQརོ་ལ་ཞབི་ཚགས་2སི་Àངེ་མལོ་:དེ་ས་ཞགི་མནི་མདོ། འནོ་2ང་ཁངོ་ན་ི༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེw་

གཞནོ་དའེ་ིརང་བཙན་དང་ཡར་ཐནོ་=་ིདགངོས་�ལ་འད་ིབrདེ་པ་ལ་གལ་འགངས་ཆ་ེབ་དང་། ད་ེལ་བiནེ་ནས་བདོ་2་ིདངེ་རབས་3ལ་

རབས་ལ་བཟ་ོད:བིས་ཐནོ་]ར་�ས་པ་ཆནེ་པ་ོཞགི་བཏནོ་ཡདོ་པ་རདེ། ཇཱོན་ ས་ིན་ེལངི་གསི་ད;ས་ཨ་ེཤ་ཡའ་ི3ལ་རབས་མཁན་yགས་

ཅན་ ཨ་ལསེ་ཊ་ཨརེ་ ལམེ་བ་ི (Alastair Lamb) དང་Zན་<་Qད་ཆ་བཤད་Qབས་ཤགི་ལ། “གལ་�དི་z་ོc་ེཡབི་<ས་ཚnད་འད་ིལ་

dབེས་མདེ་པ་ཞགི་ཡནི་ན། བདོ་2་ི3ལ་རབས་2་ིཁ་Xགོས་འད་ིང་ོམ་ཧ་ཅང་མ་ིའo་བ་ཞགི་Yང་ཡདོ་པ་རདེ།”ཅསེ་བcདོ་Yང་ཞསེ་བཤད་

འ<ག 

 
མཐའ་མ་དརེ་བདོ་རང་ག་ིའདས་པའ་ིདཔརེ་བcདོ་དག་ལས་བདོ་2་ི “3ལ་ཞནེ་པའ་ི”བསམ་e་ོའད་ིསད་ཡདོ་�དི་པ་འད་ིཡང་བ4སི་མདེ་

:དེ་མ་ི¶ང་། དཔརེ་ན། �་ེ�དི་ཕག་མ་ོl་པས་ བདོ་<་སགོ་པའོ F་དབང་བ>ར་མག་ོiངི་dགོ་པའ་ིcསེ་༼3་མསི་སགོ་པ་ོཡནོ་3ལ་རབས་

མག་ོiངི་མ་dགོ་གངོ་ག་ིལ་ོབJའ་ི_ནོ་ལ་རདེ།༽དརེ། ཤསེ་བཞནི་<་བདོ་2་ིབཙན་པའོ F་<ས་Qབས་དང་འo་བའ་ིསགོ་པ་ོདང་ཁ་|ལ་བའ་ི

3ལ་ཁབ་2་ིང་ོབ་ོགསར་པ་ཞགི་འÊགས་ཐབས་:ས་པ་རདེ། སགོ་པའོ F་ཉསེ་ཆད་2་ི¢མིས་µབ་མ་ོད་ེཚn་བ4སི་མདེ་:ས་ཤངི་། བཙན་པའོ F་

<ས་Qབས་2་ི¢མིས་ཡགི་ད་ེཚn་བrར་ལནེ་དང་བཅསོ་ལནེ་:ས་པ་རདེ། ཕག་མ་ོl་པས་གནའ་བའོ F་=ནོ་ཆས་Rམས་dར་ཡང་eངས་ཤངི་། 
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“ལ་ོགསར་=་ིQབས་O་དཔནོ་རགིས་ཆ་ེཁག་གསི་_ནོ་=་ིབཙན་པ་ོདག་ག་ི=ནོ་ཆས་གནོ་དགསོ་པ་བཟསོ་པ་རདེ།” ༼21༽ ཕག་མ་ོl་པའ་ི

�་ེ�དི་གཉསི་པས་Z་ས་¶་ཙnང་ཁ་པའ་ི}ནོ་ལམ་ཆནེ་མའོ F་�ནི་བདག་:ས་པ་རདེ་ལ། འད་ིན་ིབདོ་2་ིལ་ོགཅགི་ག་ིནང་ག་ི<ས་6ནོ་ཆ་ེཤསོ་

ད་ེཆགས་ཤངི་། ~ང་པ་འདའི་ིས་ཆ་གང་ས་དང་X་ིརལོ་བཅས་ནས་མཇལ་བ་དང་གནས་Qརོ་བ་6ངོ་Kག་མང་པ་ོའཛnམས་པ་རདེ།  }ནོ་

ལམ་ཆནེ་མ་ོན་ིཆསོ་Xགོས་2་ི3་ཆ་ེབའ་ིམཛད་¥་ོཞགི་ཡནི་ན་ཡང་། ད་ེལ་ད་<ང་ཆབ་�དི་དང་དམག་དནོ་ཐད་2་ིགལ་ཆའེ་ིRམ་པ་ཡདོ་པ་

ད་ེ3་ཆ་ེཞངི་བÂག་མདངས་བÂ་བའ་ི¢མོ་6ནོ་དང་¶་�གི་¢དོ་<་བཤམས་6ནོ་:དེ་པ་དསེ་བདོ་མ་ིདམངས་ལ་བདོ་2་ི3ལ་རབས་དང་

བདོ་2་ིང་ོབ་ོམཚnན་པའ་ིཚnར་བ་ཞགི་འཇགོ་]ར་ཞབས་འདགེས་�བ་ཡདོ་པ་རདེ། 

 
བདོ་2་ིདངེ་རབས་3ལ་ཁབ་ཅགི་�གས་པ་ལ་རམ་བཏགེས་པའ་ི¦གས་[ནེ་དང་མགི་དཔ།ེ མ་ི�་བཅས་�་ཚnགས་པ་འད་ིཚn་ཚང་མ་ན་ིགྷལོ་

ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིལ་ོ]ས་ནང་དམགིས་བསལ་=སི་ཆད་པའམ་ཡང་ན་གཡལོ་ཐབས་:ས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡང་ཁངོ་གསི་རང་ག་ི3ལ་རབས་ད་ེ

ད:ནི་ཇསི་བདོ་ལ་འ|ལེ་ལམ་=་ིÉང་གཞ་ིབ�གས་པ་དང་ཆབས་ཅགི བདོ་མ་ིRམས་2སི་~ང་པ་གཞན་O་ལའང་འ|ལེ་བ་མ་ི:དེ་]ར་

ནན་ཏན་:ས་པའ་ིcསེ་2་ིX་ིལ་ོ༡༩༡༢ ལ་ོནས་མག་ོབ�གས་6བས། བདནེ་པ་ལས་ཐག་རངི་པ་ོམ་བ2དེ་པའ་ིངང་ནས་དནོ་འད་ི�བ་Sབ་2་ི

ཡདོ་པ་རདེ། 

 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ ༡༩༡༢ ལའོ F་གངོ་ག་ིགནས་�ལ་དག་ག་ིང་ོ�དོ་�ངི་བkས་ཤགི་བཀདོ་ཡདོ་2ང་། བདོ་དངེ་རབས་ཅན་འCར་བ་ལ་ད་ེ

དག་གསི་�ས་པ་ཐནོ་པའ་ི�ལ་བཀདོ་མ་ིའ<ག  ང་ོམ་བཤད་ན་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་<ས་Qབས་འདའི་ིགནས་�ལ་4ལ་<་བཏནོ་པ་Rམས་

ན་ིÉངོས་དད་Rམ་iགོ་དང་>་འêལ། ད་ེབཞནི་ཉམས་ཆག་བཅས་2་ིཁངོས་O་བཀདོ་པ་Rམས་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་3ལ་ཚབ་ད་ེམའོ F་ 

“tགོ་¢་”ད་ེན་ི3ལ་ཚབ་bན་པ་འདསི་༼ཡང་ན་ཁངོ་ག་ི¸ན་Rམས་2སི་༽མS་བ3བ་ནས་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེw་ན་གཞནོ་པ་འད་ི

བyངོས་4སི་:ས་པ་ད་ེཤསེ་ནས་བཙnན་འ`ག་:ས་པ་རདེ་ཅསེ་བcདོ་འ<ག  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ ད་ེམ་ོན་ི“ཁངོ་མ་yངོས་བར་<་ཟངས་

2་ི�དོ་ཆནེ་པ་ོ©ས་བཀང་བ་ཞགི་བaམས་ནས་བསད་པའ་ིདÂགོ་གཏམ་”�ངས་rལེ་མདེ་པ་ལ་གཞ་ིབཅལོ་ནས་བཤད་འ<ག ཡནི་ན་ཡང་

བཀའ་ཤག་གསི་ཉསེ་ཅན་པ་Rམས་ལ་�གོ་ཐགོ་གཏངོ་]འ་ིཐག་གཅདོ་:ས་པ་དརེ་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆསེ་བཀག་གནང་པ་ད་ེབcདོ་]་ཆད་

~ས་ཤརོ་འ<ག་པ་ན་ི�ད་མཚར་པ་ོཞགི་རདེ། འད་ིན་ི༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆསེ་�གོ་¢མིས་གཅདོ་པ་བཀག་གནང་བ་ད་ེཡངོས་yགས་2་ིདཔ་ེ

མཚnན་ཐགོ་མ་ད་ེཡནི་6བས་ལ་ོ]ས་2་ིཐགོ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། གནད་དནོ་འདའི་ིQརོ་ལ་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིབཞདེ་Xགོས་བiན་པ་ོ

གནང་བ་བiནེ་ནས་ཁངོ་ག་ི3ལ་�དི་2་ི¢མིས་~གས་ཐག་གཅདོ་e་ན་མདེ་པ་ཞགི་འÊགས་]་Yང་བའ་ིQརོ་ངས་ད་ེ_ར་4མོ་ཞགི་ག་ིནང་

|སི་ཡདོ་པ་འད་ིsར། 

 
“༡༩༡༣ ལརོ་༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པས་�གོ་¢མིས་གཅདོ་པ་དང་ད་ེབཞནི་=་ི “ག<ག་µབ་དང་]ན་½ན་མནི་པའ་ི”ཉསེ་ཆད་2་ི

རགིས་4་འགགོ་:ས་པ་རདེ་ལ། དསེ་ཧ་ལམ་བདོ་འད་ིན་ིའཛམ་Àངི་ནང་ད་ེsར་:དེ་པའ་ི~ང་པ་དང་པའོ F་yས་O་�ད་བJག་པ་རདེ། ས་ིཝ་ི

ཛhར་¹ན་¼་ི(Switzerland)ཡསི་ ༡༩༣༧ ལརོ་�གོ་¢མིས་གཅདོ་པ་མཚམས་འཇགོ་:ས་པ་དང་། ད:ནི་ཇསི་ ༡༩༦༥ ལརོ་དང་། �་

རན་ས་ིཡསི་རང་ག་ིཉསེ་ཅན་པའ་ི�གོ་¢མིས་མཐའ་མ་ད་ེ ༡༩༨༡ ལརོ་བཅད་ཡདོ་པ་རདེ། ཨ་མ་ིར་ིཀ་3ལ་ཁབ་དང་། དམགིས་བསལ་=སི་

ðགེ་ས་ེས་ི(Texas)མངའ་�འེ་ིནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། མཐའ་ན་ལ་ོཚད་མ་ལནོ་པ་དང་། ཡང་ན་རགི་འཚn་མ་ཟནི་པའམ་སམེས་ཁམས་མ་

འཚར་བའ་ིརགིས་2ང་“�གོ་གཅདོ་ñབ་6གེས་”6ངེ་ངམ་ཡང་ན་ད་ེལས་གཞན་པའ་ིRམ་པ་གང་ཡདོ་2ང་ད་ེལ་མ་ིགཏངོ་བའ་ིའགན་ལནེ་

གང་ཡང་མདེ་པ་རདེ།  3་ནག་ནང་ཁངོ་ཚnས་སང་ཉནི་ཟརེ་བ་ཞགི་མདེ་པའ་ི�ལ་<འམ་ཡང་ན་ཧ་ལས་པའ་ིངང་ནས་འད་ིལག་བ6ར་:དེ་

པ་རདེ། ཡནི་དང་ཡནི། ༢༠༠༡ ལའོ F་3ལ་jའི་ིཉསེ་ཡངས་ཚnགས་པས་གསལ་བ�གས་ཤགི་ག་ིནང་<། “འདས་པའ་ིG་བ་གOམ་=་ིÆན་ལ་

3་ནག་a་�གོ་ཐགོ་བཏང་བའ་ིམའི་ིyངས་འབརོ་ན་ིའདས་པའ་ིལ་ོང་ོགOམ་=་ིརངི་ལ་འཛམ་Àངི་ས་�ལ་གཞན་ཡངོས་2་ི�གོ་¢མིས་

                                                             
21 Shakabpa, Tsepon W.D. Tibet: A Political History, Yale University Press, 1967. 
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བཅད་པའ་ིyངས་འབརོ་ལས་མང་བ་འ<ག”ཅསེ་|སི་ཡདོ། 

 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ ད:ནི་ཇའི་ི3བ་rརོ་ལམ་6ནོ་འགོ་བདོ་<་དངེ་རབས་དམག་མ་ིདང་ཉནེ་iགོ་པའ་ིདpང་ཁག་བ�གས་པའ་ིQརོ་Àངེ་

འ<ག་ལ། ད:ནི་ཇསི་བདོ་2་ིཏར་འKནི་=་ིwད་པ་གསར་<་འཐནེ་པ་དརེ་འêལ་4ལ་=་ིརགོས་རམ་:ས་པ་བཤད་འ<ག་མདོ། ད་ེཚn་ཚང་

མ་ལ་བདོ་མ་ིཚnས་དÑལ་�ད་པ་ད་ེབcདོ་མ་ིའ<ག   ཁསོ་ད་<ང་ཞརོ་འKསོ་O་Z་སའ་ིནང་ག་ིÀགོ་ཁང་བ�གས་པ་ད་ེÀངེ་འ<ག  

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ ༡༩༡༢ ལའོ F་cསེ་O་Yང་བའ་ིདངེ་རབས་བཤད་Qབས་ད:ནི་ཇའི་ི¦གས་[ནེ་dབེས་པའ་ིQརོ་ལ་�་འoནེ་:དེ་]་ལ་

ཁ་ོརང་འ:ར་ནས་ཡདོ་ལ། ད་<ང་ཡར་3ས་ཕལ་ཆ་ེབ་ན་ི “་་་ �བ་Xགོས་པའ་ི(ད:ནི་ཇ་ི)�གི་ཆས་དང་=ནོ་ཆས། ~གས་�ལོ་དཔརེ་ན་

ཇ་མངར་མ་ོདང་ལག་པ་གཏངོ་བ། ད་ེབཞནི་o་Vལོ་དང་i་ཐགོ་V་ོལ་ོ4་ེབ་སགོས་དཔ་ེལནེ་:ས་་་་•པའ་ི�ལ་བཞནི་རདེ་ཅསེ་�ང་©ང་:ས་

ཡདོ། 

 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་བདོ་མ་ིརང་ངསོ་ནས་བ4མས་པའ་ིབཅསོ་>ར་དང་དངེ་རབས་ཅན་=་ིQརོ་བcདོ་]་ཆད་~ས་ཤརོ་ཡདོ་པ་རདེ། ©་

འÖག་ལའོ F་བདོ་G་དང་པའོ F་ཚhས་བ3ད་ ༼བདོ་སགོ་ཆངིས་ཡགི་ལ་མངི་iགས་བཀདོ་ནས་G་བ་གཅགི་ག་ིcསེ་O་༽ ཉནི་༧3ལ་དབང་བJ་

གOམ་པ་ཆནེ་པསོ་བདོ་རང་བཙན་=་ིབ�གས་གཏམ་Vལེ་གནང་བ་རདེ། ལ་ོ]ས་རང་བཞནི་=་ིབ�གས་གཏམ་འདའི་ིནང་ཁངོ་གསི་ད་<ང་

བདོ་2་ིཞངི་པ་¥རེ་པ་ཚnས་ས་ཞངི་6ངོ་པར་Zག་ཡདོ་པ་Rམས་ལ་ཞངི་É་ོའདབེས་ཆགོ་པ་དང་། ཞངི་བཏབ་ནས་ཐགོ་མའ་ིལ་ོའགའ་ིརངི་ལ་

ད�་¢ལ་བk་]་མནི་ཞསེ་གOངས་ཡདོ་པ་རདེ། བ�གས་གཏམ་འདའི་ིནང་ད་<ང་ཁརོ་Æག་Äང་rབོ་Qརོ་=་ིཚFག་<མ་ཞགི་ཡདོ་པ་དརེ་

༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆསེ་བདོ་ས་གང་སར་Íནོ་པའ་ིརགིས་གསར་འÊགས་དང་།  ད་<ང་ཤངི་�ངོ་�་ཚnགས་དང་ཤངི་òའ་ིརགིས་བདག་ཉར་

:དེ་དགསོ་Qརོ་ནན་བཤད་གནང་བ་རདེ།  

 
�ར་ Þ་རལ་ས་ི བྷལེ་ (Sir Charles Bell) =སི་ ༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེབJ་གOམ་པས་བདོ་2་ིཞངི་པ་ཚnར་རགོས་འདགེས་:དེ་dད་;་

ལནོ་Rམས་ཆག་ཡང་:དེ་པའ་ིལས་འཆར་ཆནེ་པ་ོཞགི་Vལེ་བའ་ིQརོ་|སི་འ<ག་ལ། བྷལེ་=སི་Z་སའ་ིཤའ་ི¢མོ་¾་གསར་པ་དརེ་ཤ་ན་ི

གཙང་སལེ་:ས་པའ་ིགནས་6ངས་2་ིའགོ་ནས་བཙnང་དགསོ་པའ་ིQརོ་ཡང་Àངེ་འ<ག འད་ིན་ིགཅགི་:ས་ན་ད:ནི་ཇའི་ི3་གར་ནས་དཔ་ེ

eངས་པ་རདེ་ལ། ཉནི་sར་¢མོ་¾འ་ིས་ཆ་ད་ེལ་གཙང་མ་ཡནི་མནི་s་iགོ་:དེ་པ་}སོ་མདེ་ཐགོ  ད་<ང་བཙnང་ཤའམ་ཡང་ན་ཤ་ཁགོ་ར་ེར་ེ

བཞནི་yངོ་�རེ་ད་ོདམ་ལས་ཁང་གསི་བiག་ད�ད་བ]ད་ནས་མ་བཙnང་_ནོ་ལ་བཙnང་ཆགོ་པའ་ིབཀའ་འ¢ལོ་ཐམ་ག་ཞགི་ལནེ་དགསོ་པ་

རདེ། ༼22༽ 

 
འÖ་བrལི་ད་ོདམ་ལས་�ངས་2་ིཐགོ་ནས་ཞངི་པ་དགསོ་མཁ་ོཅན་ཚnར་ཟ་འÖ་rདེ་མདེ་<་;ན་གཏངོ་:དེ་]འ་ིལས་འཆར་ཞགི་2ང་མག་ོ

བ�གས་པ་རདེ།༼ 23 ༽ ཞངི་པ་ཚnས་6ནོ་ཐགོ་སསོ་པ་ནས་འÖའ་ིQམ་ཆགས་བJ་·ར་ཞགི་èནོ་པའ་ི3་ཁ་གསབ་ཆདེ་�དོ་དགསོ་2་ིཡདོ་

པ་རདེ། ༡༩༢༠ ལརོ་༧3ལ་བ་རནི་ཆསེ་´ངོ་ག་ིལས་�ངས་ས་ོསརོ་གཞ་ིརམི་dབོ་�་འÊགས་དགསོ་པའ་ིབཀའ་3་བཏང་བ་རདེ། ཁངོ་གསི་

ད་<ང་´ངོ་ཚང་མ་ལམ་6ནོ་བཀའ་3་ཞགི་གནང་ནས་Z་བ་དང་མ་ོབ་ཚnས་མ་ིསརེ་ལ་oང་མནི་མག་ོQརོ་གཏངོ་བ་འགགོ་པ་དང་། ད་ེའoའ་ི

Qབས་ལ་w་iནེ་ཚn་Z་འབབ་]་འགགོ་པའ་ིཆདེ་<་iགོ་ཞབི་:དེ་དགསོ་གOངས་པ་རདེ།  

 
ད་ེནས་ ༡༩༡༦ ལརོ་བ�གས་པའ་ིZ་སའ་ི}ན་4སི་ཁང་ཡདོ་པ་རདེ།  དརེ་དམག་ཁངོས་དང་དགནོ་�།ེ ད་ེབཞནི་´ངོ་ཁག་�་ཚnགས་ནས་

dབོ་མ་ ༡༥༠ བk་¶བ་2སི་ལ་ོང་ོདMའ་ིÆན་ལ་བདོ་2་ི�ལོ་]ན་=་ི}ན་dབོ་2་ིཡདོ་པ་རདེ། dབོ་�ངོ་ཐནོ་མཚམས་ཁངོ་ཚn་རང་རང་ག་ི

ས་གནས་O་Xརི་dགོ་གསི་}ན་བཅསོ་2་ིམSན་འCར་I་ག་ིཡདོ་པ་རདེ། 

                                                             
22 ངའི་ཨ་མ་བÂས་མཐོང་�ེ་ལགས་e་ོyོས་Z་དབང་དང་Àེང་མོལ་:ས་པ། 
23 z་རམ་ས་ལར་É་:་ཚh་དབང་འCར་མདེ་ལ་བཅར་འo་ི:ས་པ། ༡༩༩༢ ལའོF་G་གOམ་པའ་ིཚhས་ ༡༤ ཉནི། 
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}ན་4སི་ཁང་གསི་ད་<ང་:སི་པ་<ས་མནི་འཆ་ི[ནེ་ཚབས་ཆ་ེབ་ད་ེལ་བཅསོ་ཐབས་ལག་བ6ར་:ས་པ་རདེ། འདའི་ིཆདེ་<་ “:སི་པ་ཉརེ་

jདོ་་”ཅསེ་པའ་ིའཆར་གཞ་ིམག་ོབ�གས་པ་རདེ། བདོ་2་ིས་�ལ་གང་སའ་ི´ངོ་དཔནོ་ཡངོས་´གོས་ལ་´ངོ་ནང་ག་ི:སི་པ་rསེ་ཚད་ཐ་ོ

འགདོ་:དེ་Xགོས་2་ིལམ་6ནོ་འ:རོ་པ་རདེ། གནས་�ལ་ད་ེZ་སའ་ི}ན་4སི་ཁང་ལ་བཏང་བ་དང་། ད་ེནས་ 4སི་འ|ས་དང་འསོ་འཚམས་

2་ི}ན་བཅས་:སི་པ་ར་ེརའེ་ིཆདེ་<་y་�གི་:ས་པ་རདེ། “འད་ིཚn་ན་ིབདོ་2་ི´ངོ་དM་བJ་ག་ོÓག་ཚང་མར་གཏངོ་ག་ིཡདོ་པ་རདེ།”ཅསེ་

བདོ་2་ི;ད་མདེ་ཅགི་གསི་རང་ག་ིoན་ཐརོ་བཀདོ་འ<ག མསོ་ད་<ང་ “བདོ་2་ི}ན་4སི་མཁས་པ་yགས་ཅན་མ�ནེ་རབ་ནརོ་;་ཡསི་:སི་

པ་ཉརེ་jདོ་ཅསེ་པའ་ིདབེ་ཅགི་བ4མས་པ་དའེ་ིནང་:སི་པ་གས་ོཐབས་དང་ད་ེཚnའ་ིབད་ེཐང་Qརོ་ཁ་ོན་Àངེ་ཡདོ་པ་རདེ།”ཅསེ་|སི་

འ<ག༼24༽ 

 
:སི་པ་གཉརོ་Xགོས་2་ིརགི་པ་འད་ིན་ིཆ་ཚང་�ལོ་]ན་ཡནི་པ་དང་། གIང་ག་ིམSན་[ནེ་=་ིཚད་བཀག་ལ་བiནེ་ནས་འདའི་ིགཞ་ི3་ལ་

ཚད་བ·ང་:ས་ཡདོ་�དི་ནའང་། ཞབས་འདགེས་འད་ིན་ིབདོ་གIང་ག་ིམངའ་འགོ་ན་ཡདོ་པའ་ི:སི་པ་ཚང་མ་ལ་རནི་མདེ་<་�དོ་2་ིཡདོ་

པའང་Àངེ་འསོ་པ་ཞགི་རདེ། rདི་yངོ་´ངོ་དཔནོ་=་ི;་ཡསི་ང་ལ་བcདོ་གསལ་ལ། མཐའ་ན་3་ནག་དམར་Xགོས་པའ་ིདབང་འགོ་a་ཤརོ་

ནས་2ང་ལ་ོཁ་ཤས་2་ིརངི་ལ་rདི་yངོ་´ངོ་ག་ི:སི་པ་Rམས་ལ་རང་རང་ག་ི4སི་འ|ས་དང་}ན་Sམ་©ང་བ་ར་ེབཅས་Z་ས་ནས་འ:རོ་བ་

ད་ེoན་=་ིའ<ག་ཅསེ་བcདོ་Yང་། ༼25༽ 

 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ “དགནོ་པའ་ི�་ེཁག་”ག་ིདགག་:་:ས་པ་ལ་བiནེ་ནས་བདོ་གIང་གསི་3ང་4་ེདང་Z་ས་¶་ད:ནི་ཇའི་ིdབོ་�་

འÊགས་མ་Sབ་པའ་ིQརོ་Àངེ་འ<ག  ཡནི་ན་ཡང་j་ིཚnགས་¢དོ་2་ི¥རེ་པ་མང་པསོ་རང་ག་ི¥རེ་དནོ་དང་རང་ག་ི~ང་པའ་ིམ་འངོས་པའ་ི

ཆདེ་<་�བ་Xགོས་2་ིཤསེ་ཡནོ་ན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོཡནི་པ་ད་ེཤསེ་བཞནི་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེནས་རང་ག་ི:སི་པ་Rམས་z་ོc་ེÀངི་དང་བཀའ་eནོ་

Ìག་a་ཡདོ་པའ་ིད:ནི་ཇའི་ིdབོ་�་དག་a་བཏང་བའ་ིབདནེ་དནོ་འདའི་ིQརོ་ཅ་ིཡང་བcདོ་མདེ། ངས་z་ོc་ེÀངི་´ངོ་ཁངོས་གང་སར་ཡདོ་པའ་ི

ད:ནི་ཇའི་ིdབོ་�་བ3ད་ཙམ་=་ིནང་<་dབོ་�ངོ་:ས་པའ་ིdབོ་མ་བ3་དང་Óག་Jའ་ིམངི་ཐ་ོ༼ད་<ང་ཚར་མདེ་༽ཞགི་བཟ་ོSབ་པ་Yང་། ང་ོ

མཚར་བ་ཞགི་ལ་ད་ེཚnའ་ིམང་ཆ་ེབ་ན་ིw་oག་ག་ི:སི་པ་ཡནི་ན་ཡང་། ཚnང་པ་དང་མ་ིསརེ་དÏས་མའ་ི:སི་པ་ཡང་མང་པ་ོཡདོ་པ་ད་ེརདེ། Z་

སའ་ིནང་ག་ི3ན་4དེ་མཁན་yགས་ཅན་༼འབངས་དÏས་མ་༽ཞགི་ག་ིགས་ོêག་ཅགི་བཀའ་eནོ་Ìག་ག་ི སནེ་ཊ་ི ཨ་གྷ་ས་ིཏནེ་ (St 

Augustine) =་ིdབོ་�་ལ་dབོ་�ངོ་ཆདེ་བཏང་བ་རདེ།  ངའ་ིམངི་ཐའོ F་ཁངོས་2་ིdབོ་མ་ ༣༦ ཙམ་ཞགི་;་མ་ོརདེ། dབོ་�ངོ་འདའི་ིརནི་

གངོ་ན་ི�མི་ཚང་ཚnར་དཔག་ཚnད་2སི་དཔལ་འ:རོ་=་ི�ར་བ་ོཞགི་ཡནི་མདོ། ཁངོ་ཚnས་ད་ེན་ིགལ་ཆ་ེབ་དང་རནི་ཐང་�དོ་འསོ་ཤགི་ཡནི་

པར་ངསོ་འཛFན་:ས་པ་ན་ིགསལ་པ་ོརདེ། 

 
དགནོ་པའ་ིWད་tངི་དpང་ཁག་གསི་གIང་ག་ིདངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་བའ་ིའབད་བ4ནོ་ལ་བར་ཆད་:ས་མནི་ལ་མ་sསོ་པར། yངས་

འབརོ་འཕལེ་བཞནི་པའ་ི�མི་ཚང་¥རེ་པ་མང་པ་ོཞགི་ན་ིརང་ངསོ་ནས་མག་ོབ4མས་ཏ་ེདངེ་རབས་ཅན་དང་འCར་བཅསོ་2་ིXགོས་ལ་

བrདོ་བཞནི་པ་ད་ེགངོ་གསལ་ད་ེདག་གསི་མཚnན་=་ིཡདོ་པ་འo་ཞངི་། 3ལ་རབས་མཁན་ཞགི་ལ་མཚnན་ན། ལ་ོ]ས་ལ་བrར་ཞབི་:དེ་

པའ་ིQབས་O་ དབང་བ>ར་མཁན་ནམ་ཡང་ན་གIང་ག་ིlབ་འ|ས་༼ཡང་ན་འSས་ཤརོ་༽ད་ེགཙn་བརོ་འཛFན་པའམ་ཤས་ཆ་ེབའ་ིཐགོ་ནས་

བs་བ་ན་ིནརོ་འTལ་ཅགི་རདེ། �་རན་སའི་ི དབེ་ཐརེ་dབོ་�་(annales school)ཞསེ་པའ་ི3ལ་རབས་�་བ་ཚnས་ལ་ོབ3འ་ིགངོ་ནས་ང་

ཚnར་བdབས་པ་ཇ་ིབཞནི། 3་ཆ་ེས་ནས་j་ིཚnགས་ནང་ག་ིའMལ་rདོ་ཁག་དང་ད་ེབཞནི་j་ིཚnགས་རང་བཞནི་=་ིའCར་བའ་ིའཕལེ་ཆ་6།ེ 

ཚང་མ་གནས་�ལ་དÏས་མ་ཡནི་མདོ་མའི་ིལ་ོ]ས་2་ིཞབི་ཆས་{ག་པ་ད་ེདག་ན།ི  3ལ་རབས་dབོ་�ངོ་¢དོ་<་གནད་འགག་༼ཆ་ེབ་

མནི་¶ང་༽ཡདོ་དགསོ་པ་རདེ། 

                                                             
24  Yuthok Dorjee Yudon, House of the Turquoise Roof, Snow Lion Publications, Ithaca NY., 1990. 
25 ༡༩༩༧ ལརོ་z་རམ་ས་ལར་|ག་མཐནོ་:མས་པ་3ལ་མཚན་ལ་Àངེ་མལོ་:ས་པ། 
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བདོ་མ་ིཚnས་རང་ག་ི:སི་པ་Rམས་ལ་གངོ་ཚད་མཐ་ོབའ་ིད:ནི་ཇའི་ིdབོ་�ངོ་�དོ་Sབ་པའ་ི]་མཚན་གཅགི་ན་ི ༡༩༣༠-༤༠ བར་དརེ་བདོ་

ནང་<་དཔལ་འ:རོ་=་ིའཕལེ་3ས་èབས་ཆ་ེབ་ཞགི་Xནི་པ་དསེ་འyལེ་བཤད་3ག་¶ང་བ་ཞགི་རདེ། ཉ་ིཧངོ་ག་ིམཚn་དམག་གསི་ཨ་ོས་ིð་ིར་ི

ལ་ིཡ་ (Australia) ཡ་ིའ|ལེ་ལམ་བཀག་པ་ལ་བiནེ་ནས་ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིནང་<་བདོ་2་ིབལ་རགིས་2་ིདགསོ་མཁ་ོའཕར་བ་དང་། དསེ་

བདོ་2་ིཚnང་པ་འ|ལེ་ཡདོ་Rམས་ཙམ་ཞགི་མནི་པར་འ|གོ་པ་མཁ་ོའདནོ་པ་Rམས་དང་ད་ེབཞནི་ཚnང་ལམ་<་འཁལེ་བའ་ིམ་ིཚང་མ་ལ་དཔག་

ཚnད་2སི་ལམ་Zངོ་ཡདོ་པ་ཞགི་བཟསོ་པ་རདེ། བ<ན་གཅགི་ག་ིགངོ་ཙམ་ལ་ངས་བདོ་2་ིབལ་ཚnང་Qརོ་=་ིཡགི་ཆ་ཞགི་བWགས་པ་དརེ་

བལ་ཚnང་འདའི་ི3་�ནོ་ཐད་ཚnད་དཔག་ལས་འགངོས་པ་དང་ཧ་ལས་པའ་ིཨང་yངས་བཀདོ་འ<ག  ད་s་ངས་ཡགི་ཆ་ད་ེtདེ་མ་Sབ་མདོ་

ངས་cསེ་མར་4མོ་འདའི་ིནང་འ`ག་ག་ིཡནི། 

 
འཛམ་Àངི་དམག་ཆནེ་གཉསི་པ་ཡསི་2ང་བདོ་འད་ི�བ་Xགོས་2་ིཚnང་ཟགོ་ཐནོ་´ས་ཆདེ་¥་ོའ:དེ་པའ་ིདཔལ་འ:རོ་=་ི×ལ་¦གས་ཆནེ་པ་ོ

ཞགི་�ད་ཡདོ་པ་རདེ། བདོ་2་ིཚnང་པ་ཚnས་ཚnང་ཟགོ་དང་¸ས་ལགེས་2་ིཐནོ་´ས་དག་3་གར་ནས་ཉསོ་ཏ་ེ3་ནག་ག་ིZ་ོ�བ་a་ག་ོམནི་ཏང་

གསི་ཉ་ིཧངོ་འགགོ་ས་དརེ་དཔག་ཚnད་2་ིཁ་ེབཟང་དང་བཅས་བཙnངས་པ་རདེ། ཚnང་ལམ་<་འཁལེ་བའ་ིམ་ིཚང་མ་6།ེ w་oག་Rམས་དང་ཞངི་

པ། i་oལེ་པ། མyནོ་ཁང་ཉར་མཁན། ད་ེབཞནི་ཚnང་པ་ཆནེ་པ་ོRམས་ལ་ཚnང་འདསི་ཁ་ེཕན་Yང་ཡདོ་པ་རདེ། <ས་དརེ་Æ་»ན་=་ི:ང་

Xགོས་འཇང་Æལ་(Lijiang)6་ེཚnང་ལམ་འདའི་ིམཐའ་མའ་ིའབབ་ཚFགས་གཙn་བ་ོདརེ་�དོ་མཁན་=་ིཔ་ིཊར་ གྷ་ོལར་ཊ་ི (Peter 

Goullart) sར་ན། “i་oལེ་=་ིའlད་བIད་འད་ིན་ི “དམགིས་བསལ་དང་ཧ་ལས་དགསོ་པའ་ིདངསོ་པ་ོཞགི་རདེ་”ཅསེ་བcདོ་འ<ག  

 
�་ོལགེ་ས་ི(Rolex)©་ཚnད་བཟ་ོ�འ་ིའགན་འཛFན་X་ིལ་ོ ༡༩༤༠ ཞ་ེyངས་ནང་དངསོ་O་བཀའ་eནོ་Ìག་a་བrདོ་ནས་འཛམ་Àངི་ག་ི�ག་

2གོ་ས་�ལ་༼འད་ིནས་ཚnང་ད་ེZ་ས་ལ་བwར་ག་ིཡདོ།༽འདརི་ཁའོ F་©་ཚnད་2་ིདགསོ་མཁ་ོÀ་ོ;ར་འཕར་བ་ད་ེལ་iགོ་ཞབི་:ས་ཤངི་། “་་་ 

ད་ེནས་འད་ིན་ིyངོ་གསབེ་©ང་©ང་ཞགི་ཡནི་པ་ཤསེ་ནས་ཧ་ལས་པ་རདེ།”༼ 26 ༽ འད་ིའo་བའ་ིཚnང་ག་ིའཕལེ་3ས་ཤགི་ན་ིསགོ་Æལ་དང་

ཤནི་ཅང་། ལ་éགས། འÖག་Æལ། མཐའ་ན་བལ་Æལ་ལ་ཡང་Yང་མ་®ངོ་པ་རདེ། 

 
À་ོ;ར་=་ིདཔལ་འ:རོ་འཕར་6ངས་འདསི་w་oག་དང་ཆསོ་པའ་ིགIང་འདའི་ིཡ་རབས་2་ིགཤསི་ཀ་ཉམས་ཆག་a་འy་ོ]་ལ་¦གས་[ནེ་

ཐབེས་ཡདོ་དམ།  མ་མཐའ་ལ་ཡང་བདོ་2་ིམཁས་པ་bན་པ་ཞགི་གསི་ང་ལ་བཤད་དནོ་ལ། གIང་ཞབས་yལ་རམི་ནང་ག་ིདཔལ་འ:རོ་

གསར་པ་དང་། �ལོ་]ན་=་ིབཟང་jདོ་དང་བསམ་པའ་ིའ�རེ་ས་ོཉམས་བཞནི་པ་ད་ེཚn་ན།ི ༡༩༡༨ ལ་ོདང་མ་ིའo་བར་ ༡༩༥༠ ལརོ་ བདོ་

དམག་གསི་ལས་འགན་r་ོབརོ་�བ་པ་ད་ེལ་འ|ལེ་བ་ཡདོ་�དི་པ་རདེ་ཅསེ་བcདོ་Yང་། ད་<ང་ང་ལ་བcདོ་དནོ། དཔལ་འ:རོ་གངོ་འཕལེ་<་

སངོ་བ་འད་ིདང་དའེ་ིcསེ་འ|ལེ་=སི་དགནོ་པ་དང་e་|ང་ཁག་ལ་¥རོ་མ་ོdབེས་པ་དསེ་གལ་�དི་ཉམས་ཆག་a་སངོ་བ་ཞགི་བཟསོ་མདེ་

དབང་<་བཏང་ན་ཡང་། མ་མཐའ་ལ་ཡང་དགནོ་པའ་ིབཅའ་¢མིས་དང་Çགོ་ཟ་¶ལ་Oངས་ཐད་ནས་འSས་ཤརོ་ཞགི་Yང་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་

བcདོ་Yང་། ¾་�ངེ་ག་ིtགོ་¢་ལ་ཡང་དཔལ་འ:རོ་=་ི]་[ནེ་ཞགི་3བ་a་ཡབི་པའམ་ཡང་ན་·ར་ན་ཡདོ་པ་ཞགི་�དི་དམ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་

=་ི “e་མའ་ི3ལ་ཁབ་ཤ་ིབ།” ཞསེ་པའ་ིདབེ་འད་ིལ་ད་ེའoའ་ིདཔལ་འ:རོ་དང་j་ིཚnགས་2་ིའyལེ་བཤད་ཐད་ཞབི་འ`ག་:དེ་པའམ། ཡང་

ན་བསམ་ཞབི་:དེ་པ། མཐའ་ན་Xགོས་ར་ེཙམ་ཞགི་2ང་མ་Yང་བ་ན་ིཁའོ F་དབེ་དའེ་ིཧ་ཅང་ཉམ་ཐག་ག་ིཆ་ཞགི་རདེ། 

 
མཐའ་མ`ག་དརེ་ གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིཤགོ་ངསོ་�ད་མཚར་བ<ན་བ3་དM་བJ་ཡདོ་པའ་ིདབེ་མSག་པ་ོདསེ་�བ་Sབ་པར་Cར་པ་ན་ིབདོ་2་ི

3ལ་རབས་ད་ེ©ང་©ང་དང་ས་གནས་རང་བཞནི་ཅན། གལ་ཆའེ་ི�ད་ཆསོ་མདེ་པ་ཞགི་བཟསོ་པ་ད་ེརདེ། ལ་ོ]ས་དང་གནས་�ལ་ཧ་ཅང་

འདམེས་གསསེ་2སི་བཀདོ་པའ་ིཡགི་མཛnད་ཆནེ་པ་ོའདསི་བཞག་པའ་ིཚnར་�ང་Æན་རངི་འ<ག་པ་ད་ེན་ི3་མསི་བདོ་ལ་དབང་བ>ར་:དེ་པ་

ན་ིབGགོ་མདེ་ཅགི་ཡནི་པ་༼ཡནི་ན་ཡང་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་གཤམ་གསལ་འད་ིདག་ཐད་ཀར་མ་ིབcདོ་]ར་གཟབ་གཟབ་:ས་ཡདོ།༽དང་། 

                                                             
26 D.S. Kansakar Hilker, Syamukapu; the Lhasa Newars of Kalimpong and Kathamandu, Vajra Publications, 
Kathamandu, 2005. 
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བདོ་ན་ིནང་�ལ་=་ི¦ལ་བཞག་འགལ་G་ལ་བiནེ་ནས་ཤ་ིབ།༼མ་ཁ་ེས་ིརངི་~གས་པའ་ི3ལ་རབས་�་བ་ཚnས་བཤད་�དི་པ་sར།༽ 3་

ནག་གསི་བདོ་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པ་དང་ད་ེའ|ལེ་=སི་~ང་པ་དའེ་ིནང་�གོ་rནོ་དང་གཏརོ་བཤགི་ཐབེས་པ་ན་ི[ནེ་ངན་དང་འKད་པ་

ཙམ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་3་ནག་ག་ིrནོ་གང་ཡང་མ་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ།  

 
 
ལ་ོ]ས་2་ིངསོ་ནས་བGགོ་a་མདེ་པ་ཡནི་ནམ། 

ངས་འདའི་ི6ངེ་à་�གས་:དེ་2་ིམདེ་མདོ། མཐའ་ན་དབེ་འདའི་ིའyལེ་བcདོ་ཁ་:ང་e་མའ་ི3ལ་ཁབ་ཤ་ིབ་(Demise of the 

Lamaist State)ཞསེ་པ་འདསི་2ང་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིདབེ་འདའི་ི¦གས་བ6ན་=་ིs་�ལ་ད་ེམ<ན་<་འདདེ་པའ་ིཚnར་�ང་ཞགི་Yང་། 

ཨགོ་ས་ི�རོ་ཌ་ི(Oxford English Dictionary)ཡ་ིད:ནི་ཡགི་ཚFག་མཛnད་<་མངི་ཚFག་ “demise” 27  ཟརེ་བ་ན་ིའཆ་ིབའ་ི

(death)གནས་བབ་ཅགི་ཡནི་ལ། ད་ེན་ིདབང་ཆ་དང་བདག་དབང་། ཡང་ན་ས་བདག་བc་ེབ>ར་=་ིQབས་O་འYང་བ་ཡནི་ཞསེ་བcདོ་

འ<ག �་ོགཞ་ེཏ་ི(Roget) ལག་དབེ་ཚFག་མཛnད་<་མངི་ཚFག་འདའི་ིམངི་ག་ིRམ་yངས་ལ། ཤ་ིབ། ཚh་ལས་འདས་པ། གཉདི། སམེས་2་ི

ངལ་གས་ོསགོས་|སི་འ<ག jརི་བཏང་:ས་ན། ~ང་པ་ཞགི་ག་ིནང་<་འCར་བ་ད་ེདལ་པརོ་Xནི་པ་ཞགི་དང་། དའེ་ི]་[ནེ་ཡང་jརི་བཏང་

གསི་�་ཚnགས་པ་ཞགི་6་ེམག་ོའ¢དི་ཉམས་Ãད་<་སངོ་བ་དང་། དཔལ་འ:རོ་=་ིtགོ་འཛFང་། j་ིཚnགས་བiན་Zངི་མདེ་པ། ནང་�ལ་=་ི

འགལ་G་ཡདོ་པ་བཅས་2་ིQབས་དནོ་དང་འ|ལེ་ནས་མངི་ཚFག་འད་ིབདེ་jདོ་:དེ་པ་རདེ། ད་ེsར་ན། ཨ་ོས་ིཊ་ིར་ོ-ཧནེ་°་ིར་ིßན་གངོ་མ་ 

(the Austro-Hungarian Empire) ཤ་ིབ་ཞསེ་བཤད་ན་འyགི་ཡདོ་མདོ། »་ཛF་འཇར་མ་ེ»་ི(Nazi Germany)ཡསི་བཙན་

འÊལ་:ས་6བས་ཅགེ་ག་ིས་ིལ་ོཝ་ིß་(Czechoslovakia)ཤ་ིབ་ཞསེ་བཤད་]་ན་ིཏན་ཏན་མ་ིའyགི་པ་ཞགི་ཆགས་2་ིརདེ་ལ། ]་

མཚན་དསེ་ན་3་ནག་གསི་བཙན་འÊལ་:ས་ཡདོ་<ས་བདོ་ལ་ཡང་ད་ེsར་ཆགས་2་ིཡདོ། “e་མའ་ི3ལ་ཁབ་”ལ་ཇ་ིYང་ད་ེའyལེ་བcདོ་

:དེ་པ་ལ་ད་ེལས་འསོ་ཆ་ེབ་དང་ཏག་ཏག་འyགི་པའ་ིམངི་ཚFག་ན་ི “དམར་གསདོ་” དང་ཡང་ན་ “བཅམོ་པ་” ཡང་ན་ད་ེལས་2ང་ལགེས་པ་ 

“4་གཏརོ་”ཞསེ་པ་Rམས་རདེ། 

 
འད་ིའoའ་ི�ད་པར་ལ་à་�གས་:དེ་པ་ན་ིདནོ་©ང་4དོ་པ་ཞགི་ཡནི་པར་མ་ིའདདོ། ༡༩༣༦ ལརོ་ཨ་ིཊ་ལ་ིཡསི་ཨ་ིཐའི་ོཔ་ིཡ་ (Ethiopia) 

ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པའ་ིcསེ་དརེ་ད:ནི་ཇའི་ིyསོ་ཚnགས་འSས་མ་ི È་རལོ་ཌ་ི མགེ་མ་ིལནེ་ (Harold Macmillan) ༼<ས་དརེ་བར་

�དོ་j་ིའSས་ (back-bencher) ཤགི་རདེ།༽=སི་ <ས་བབ་ ཅསེ་པའ་ིཚགས་པར་ལ་ཡ་ིག་ེཞགི་བཏང་ནས། ད:ནི་ཇ་ིདང་�་ར་ིསའི་ི

X་ིའ|ལེ་eནོ་ཆནེ་༼ཧ་ོར་ེདང་ལ་ེཝལེ་(Hoare/Laval)༽གཉསི་2སི་༼ཨ་ིཊ་ལའི་ིབཙན་དཔནོ་༽ó་ས་ོལ་ི»་ི(Mussolini)ལ་

འyགིས་འཇགས་:ས་ཤངི་། གནད་དནོ་Ðལི་པའོ F་ནང་ཨ་ིཊ་ལ་ིཔ་ལ་rནོ་ཅ་ིཙམ་ཡདོ་པ་ད་ེཙམ་ཞགི་ཨ་ིཐའི་ོཔ་ཡ་བ་Rམས་ལ་ཡདོ་པར་

6ནོ་པའ་ི�ར་མའ་ིjདོ་པ་ལ་ང་ོbལོ་:ས་པ་རདེ། ད:ནི་ཇའི་ིyསོ་འSས་མགེ་མ་ིལནེ་=་ིཚFག་lབ་མཐའ་མ་དསེ་དངསོ་གནས་ག་ོiགོས་

Vལེ་ཡདོ་ད།ེ “ང་དམར་གསདོ་བཏང་བའ་ིམ་ིཞགི་ག་ི<ར་འ`ག་མཛད་¥་ོལ་བཅར་མ་®ངོ་། འནོ་2ང་ངས་ད་ེའoའ་ིམཛད་¥་ོཞགི་ལ་ཤ་ི

མཁན་དང་གསདོ་མཁན་བར་=་ི�ད་པར་ཏགོ་ཙམ་ཞགི་འ:དེ་དགསོ་པའ་ིབསམ་e་ོགཏངོ་ག་ིཡདོ།” ཞསེ་|སི་འ<ག 

 
མ་ིགཅགི་གསི་à་¶་Oའ་ིགསར་བc་ེÀངེ་<ས། མ་ིདསེ་¢མིས་མSན་=་ིཐགོ་ནས་ གངོ་མ་གཟར་ (the Czar) དང་གངོ་མའ་ིགIང་ག་ི

ཆབ་�དི་ནརོ་འTལ་ཅན་དང་འSས་ཤརོ་དསེ་གསར་བc་ེཡངོ་དགསོ་པའ་ིཆ་[ནེ་བ£ན་པ་རདེ་ཅསེ་བ6ན་ཆགོ  ཡནི་ན་ཡང་བདོ་མ་ི

ཚnས་བཙན་འÊལ་ཡངོ་དགསོ་པའ་ིཆ་[ནེ་ད་ེཚn་བ£ན་མདེ་པ་ན་ིང་ཚnས་གསལ་པརོ་ཤསེ་དགསོ། བདོ་མ་ིཚnས་ཏན་ཏན་བཙན་འÊལ་ལ་_ནོ་

འགགོ་ཆདེ་དམག་¦གས་2་ིཐད་ནས་y་�གི་ཡག་ག་:དེ་Sབ་ཡདོ་2་ིརདེ། ལསོ་ཡནི། ཡནི་ན་ཡང་། ཁངོ་ཚnས་བཙན་འÊལ་ཡངོ་དགསོ་

                                                             
27 ད:ནི་ཡགི་ག་ི Demise ཞསེ་པའ་ིཚFག་འད་ིལ་r་ེའy་ོཞགི་ག་ིའཆ་ིབའ་ི(Death)Qབས་དང་། ཚnགས་�་ེཞགི་འཐརོ་ཞགི་གམ་འSས་ཤརོ་ལ་Xནི་པ། ཁ་ཆམེས་

དང་གན་3་ལ་བiནེ་ནས་བདག་དབང་བc་ེལནེ་=་ིQབས་བཅས་ལ་འ`ག་པར་བཤད་འ<ག  Death ཞསེ་པ་ལའང་འཆ་ིབ་ཙམ་མ་ཡནི་པར་དངསོ་པ་ོགང་ཞགི་4་

6ོང་<་Cར་པའི་གནས་Qབས་ལ་�ོར་བ་ཡདོ་འ<ག་མོད། འདིར་ན་ིQབས་བxན་=ིས་འཆི་བའི་དནོ་ལ་�ར་ཡོད། དག་ེརབ་2སི། 
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པའ་ི]་[ནེ་བ£ན་མདེ། འད་ིགཉསི་2་ིབར་<་གནམ་སའ་ི�ད་པར་ཡདོ། དམག་འTག་གངོ་ག་ིཔ་ོ¹ན་ཌ་ི(Poland)དང་ ཅགེ་ག་ིས་ིལ་ོཝ་ི

ß་(Czecholovakia)ལ་མཚnན་ན་རང་རང་ག་ིའSས་ཤརོ་=་ིཆ་ཡདོ་མདེ་ལ་དགོས་པ་ཡདོ་མ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་། ཚད་½ན་=་ི3ལ་

རབས་�་བ་O་གང་གསི་2ང་ད་བར་<་ད་ེཚn་ན་ི»་ཛFའ་ིབཙན་འÊལ་ད་ེ¢མིས་མSན་ཡནི་པར་�བ་:དེ་དམ་ཡང་ན་ཁག་འགལེ་:དེ་ས་ཞགི་

a་བདེ་jདོ་:དེ་4སི་:ས་མདེ། 

 
ད་<ང་པ་ོ¹ན་ཌའི་ིམ་ིམང་ལ་ཧ་ལམ་འཇར་མ་ི»་ི3ལ་ཁབ་དང་yངས་མཉམ་པའ་ིདམག་མ་ིཡདོ་པ་རདེ་ལ། ཅགེ་ག་ིས་ིལ་ོཝ་ིß་ལ་མཚnན་ན་

དམག་6བོས་ཆནེ་པ་ོཙམ་མ་ཡནི་པར་Æ་རབོ་2་ིམཚnན་ཆའ་ིབཟ་ོ�་ཆ་ེyས་གཅགི་ཡདོ་པ་འད་ིཚn་ཡང་Àངེ་དགསོ།  བདོ་མ་ིཚn་ལ་ག་ར་ེ

ཡདོ་པ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་sར་ན་3་བདོ་ས་མཚམས་O་བདོ་དམག་དÏས་མ་ ༣༥༠༠ Qརོ་ཞགི་ཡདོ་པ་རདེ། ཕར་Xགོས་3་དམར་ལ་

མཚnན་ན། ༡༩༥༠ ལའོ F་6ནོ་ཁར་ དམག་མ་ིས་ཡ་Î་Qརོ་ཞགི་ཡདོ་པ་རདེ།༼28༽ ངས་བདོ་མ་ིཚnས་བཙན་འÊལ་ད་ེ_ནོ་འགགོ་:དེ་Sབ་2་ི

མ་རདེ་ཟརེ་ག་ིམདེ། བདོ་མ་ིམང་པསོ་ང་ཚnས་:དེ་Sབ་པ་ཡདོ་པའ་ིཡདི་ཆསེ་:དེ་2་ིཡདོ། ཡདི་ཆསེ་ད་ེདནོ་དངསོ་དང་མSན་པ་ཇ་ིཙམ་ཡནི་

མནི་4དོ་པ་:དེ་¶ང་བ་ཞགི་ཡནི་མདོ། འནོ་2ང་“e་མའ་ི3ལ་ཁབ་ཤ་ིབ་” དའེ་ིའKལ་དང་ཐད་ཀའ་ི]་[ནེ་ན།ི 3་ནག་Mང་¢ན་ཏང་ག་ི

འyན་G་|ལ་བའ་ིདམག་6བོས་ཆནེ་པ་ོདསེ་བདོ་ལ་དམག་¦གས་2སི་བཙན་འÊལ་:ས་པ་ད་ེཡནི་པ་ལས། བདོ་2་ིགIང་འཛFན་yལ་རམི་

མམ་ཡང་ན་j་ིཚnགས་2་ིཆབ་�དི་དང་ཡ་རབས་ད་ེའSས་ཤརོ་Xནི་པ་ལས་མནི་པ་ན་ིགསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་པ་རདེ། 

 
གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་འབད་པ་དང་བཅས་རང་ག་ི3ལ་རབས་དསེ་བདོ་2་ིལས་དབང་འད་ིན་ིà་¶་Oའ་ིགངོ་མ་གཟར་=་ིངང་�ལ་ཇ་ིབཞནི་ལ་ོ

]ས་2་ིཐགོ་ནས་བGགོ་a་མདེ་པ་ཞགི་རདེ་ཅསེ་6ནོ་པར་བ�བས་པ་ན་ིÀནེ་གཏམ་ཞགི་ཡནི་པ་}སོ་མདེ་རདེ།  གང་sར་ཡང་། r་ེབ་ོ

O་ཞགི་གསི་བདོ་2་ིཆབ་�དི་ལམ་~གས་tངི་པ་ད་ེལ་མསོ་མSན་མ་ི:དེ་པའམ་མཐའ་ན་bལོ་གཏམ་གཏངོ་ན་ཡང་¶ང་། <ས་དརེ་བདོ་2་ི

j་ིཚnགས་¢དོ་<་3་ཆ་ེབའ་ིནང་�ལ་འགལ་G་དང་j་ིཚnགས་བiན་Zངི་མདེ་པའ་ིRམ་པ་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོད་ེའo་ཡདོ་�ལ་བcདོ་ན་ན་ི

oང་པ་ོམནི་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། ཡནི་ན་ཡང་། _ར་�ལོ་མ¢གེས་འཛFན་ལམ་~གས་ཤགི་ག་ིནང་རང་ག་ིདབང་བ>ར་བའམ་3ལ་པ་ོལ་ོན་

མ་སནོ་བར་<་ཆབ་�དི་གཏན་འབབེས་དང་ལག་བ6ར་:དེ་པ་ལ་ངང་×ག་:དེ་དགསོ་པ་འདའི་ིQརོ་=་ིo་ིབ་ན་ིཡདོ་ཡདོ་རདེ། ཡནི་ན་

ཡང་། གཙn་འཛFན་དང་3ལ་པ་ོམག་ོiངི་dགོ་a་འ`ག་པའ་ི]ན་½ན་=་ིགནད་ཆའེ་ིདནོ་དངསོ་ཏ།ེ དཔརེ་ན་དཔལ་འ:རོ་=་ིདཀའ་ངལ་དང་

ཞངི་ལས་2་ིའSས་ཤརོ། ད་<ང་རནི་ཐང་ཚnད་མདེ་འཕར་བ་ ༼འཇར་མ་ེ»འི་ིཝའ་ེÁར་j་ིམSན་(the Weimar Republic)དང་3་ནག་

ག་ིག་ོམནི་ཏང་ག་ིགནས་�ལ་=་ིནང་Yང་བ་༽s་;་ན་ིབདོ་ལ་མཚnན་ན་ཡདོ་མ་རདེ་ཅསེ་པའ་ིཚFག་ཁ་ོནས་འyལེ་བཤད་3ག་Sབ་པ་རདེ། 

༡༩༤༧ ལརོ་བདོ་<་བrདོ་པའ་ིÆ་རབོ་པ་ཞགི་གསི་བcདོ་དནོ་ལ། ཕག་ར་ིས་�ལ་=་ིདÑལ་འཛའ་>ར་:དེ་མཁན་ཚnས་ 3་གར་༼ད:ནི་

ཇའི་ི3་གར་༽¥རོ་མའོ F་འཛའ་ཆག་ནས་3་གར་=་ི¥རོ་མ་ོན་ི“བiན་ཆ་ེབའ་ིབདོ་2་ི¥རོ་མ་ོལས་རནི་©ང་བ་ཡདོ་པ་རདེ་”༼ 29 ༽ཅསེ་ནན་

བཤད་:དེ་2་ིའ<ག་ཟརེ། ང་ོམ་བཤད་ན་བཙན་འÊལ་=་ི_་དགངོ་དརེ་ཡང་། བདོ་ན་ིཏགོ་ཙམ་ཡདི་ཚFམ་འསོ་པ་ཞགི་དང་། དམག་འTག་ག་ི

མ`ག་ད་ེམ་ཐག་ག་ིÆ་རབོ་2་ི3ལ་ཁབ་མང་ཆ་ེབ་ལས་ཕལ་ཆརེ་ལགེས་པ་ཞགི་ག་ིཐགོ་ནས་འy་ོབཞནི་ཡདོ་པ་རདེ། 

 
ངས་_ནོ་<་བཤད་པ་sར་དཔལ་འ:རོ་=་ིཐགོ་ནས་བདོ་འད་ིཧ་ཅང་འyགི་བ�ད་ཡདོ་པ་རདེ། ཆབ་�དི་2་ིཐགོ་ནས། བདོ་2་ིX་ི3ལ་ལས་

�ངས་དང་Z་ས་Ûང་འKནི་བ�གས་པ་དང་། ཨ་�་ིར་ིཀ་དང་ཨ་ེཤ་ཡའ་ིཚnགས་ཆནེ་(the Afro-Asian conference)ལ་Iགས་པ་

བཅས་2་ིཐགོ་ནས་འཛམ་Àངི་ག་ིj་ིཚnགས་ནང་Iགས་]འ་ིཆདེ་རང་ག་ིཐགོ་མའ་ིགམོ་པ་©ང་yས་ད་ེV་ོབཞནི་ཡདོ་པ་རདེ། མཐའ་ན་དགནོ་

པའ་ིtངི་ཞནེ་པ་ཚnས་2ང་དངེ་རབས་ཅན་དང་�བ་Xགོས་པའ་ིdབོ་�ངོ་ག་ིརནི་ཐང་ད་ེཚn་ཤསེ་མག་ོ�གས་ཡདོ་པ་རདེ། ༡༩༤༧ ལརོ་བདོ་

གIང་གསི་མSན་[ནེ་�ར་ཏ་ེ z་ོc་ེÀངི་ག་ི�ནེ་ཊ་ི ཇཱོ་ས་ིཕ་ིམཐ་ོdབོ་(St Josephs College)a་dབོ་མ་བJ་གཏངོ་གཏན་འཁལེ་

Qབས་དརེ་སརེ་མ་ོབའ་ིལས་:་ཚnས་dབོ་མ་Î་དགནོ་པའ་ི�་ེཁག་ནས་གཏངོ་]ར་ནན་wལ་:ས་ཡདོ་པ་རདེ། མཐའ་ན་དགནོ་�་ེདག་དང་

                                                             
28 O’Balance, Edgar., The Red Army of China, Faber & Faber , London, 1962. 
29  Ibid. Amaury de Riencourt 
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e་|ང་ད་ེཚn་ཡང་འCར་བ་འy་ོམག་ོབ4མས་ཡདོ་པ་རདེ། ¾་�ངེ་དགནོ་པའ་ིཐགོ་ནས་བཀའ་eནོ་Ìག་ག་ི�་²་ད་ིན་ི�མི་�འེ་ིdབོ་�་

(Kumudini Homes School)དརེ་དངེ་རབས་མཐ་ོdབོ་2་ིdབོ་�ངོ་ལནེ་Xརི་:སི་པ་བJ་གཉསི་བཏང་བ་རདེ། ང་ལ་ཤ་ིལངོ་

(Shillong)ཞསེ་པའ་ིས་ཆར་3་གར་གསང་བའ་ིལས་�ངས་2་ིལས་:་བyསེ་ཡལོ་ཞགི་ལ་Sག་པ་དསེ་ཁངོ་ན་ིདའེ་ིyས་O་འདམས་པའ་ི

dབོ་མ་གཅགི་ཡནི་ཞསེ་བཤད་Yང་། 

 
ད་<ང་¾་�ངེ་ག་ིtགོ་¢་ད་ེམ་ིམང་ག་ིསམེས་ནས་ཡལ་བཞནི་ཡདོ་པ་དང་།  ཡདི་དབང་འKགོ་ཅངི་Sགས་རགི་lང་བའ་ི༧3ལ་བ་རནི་པ་ོ

ཆ་ེ༼༧ìལ་w་འདམ་Xགོས་འད་ིལ་4དོ་tགོ་4་ནས་མདེ་པ་དང་། དགའ་�་ོདང་བཅས་j་ིམསོ་2ང་:ས་ཡདོ།༽དMང་ན་སནོ་ཉ་ེཡདོ་བiནེ། 

Vབོས་པ་ཏགོ་ཙམ་དང་བཅས་༼བiག་པ་མཐའ་བ·ང་ག་ིདབང་<་:ས་པའ་ིལ་ོ]ས་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་༽བཤད་Sབ་པ་ཞགི་ལ། གལ་

�དི་3་ནག་ག་ིབཙན་འÊལ་མདེ་ཚh། བདོ་ན་ིརམི་=སི་འCར་བ་སངོ་ནས་གསར་བc་ེ:ས་ཡདོ་པ་རདེ་༼ལམ་<་ཡདོ་པའ་ིབGགོ་མདེ་2་ི

དཀའ་ངལ་©ང་ཚགས་འགའ་ར་ེཡདོ་ཤག་དང་བཅས་༽ལ། མཐའ་ན་འÖག་Æལ་=སི་ད་s་ད་ེsར་:དེ་]ར་Xགོས་ཡདོ་པ་sར། རང་ག་ི

གIང་ད་ེཡང་མང་གཙnའ་ིལམ་<་བ>ར་ཡདོ་�དི་པ་རདེ།  

 
ང་ོམ་བཤད་ན་བདོ་ན་ིཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ི3ལ་ཁབ་གཞན་དག་དང་བkར་ན་འCར་བ་དང་གསར་བcའེ་ིལམ་ཁའ་ིཐགོ་_ནོ་ལ་བrདོ་ཡདོ་པ་རདེ། 

3ལ་རབས་�་བ་ཨ་ེལགེ་ས་ི མགེ་ཀའ་ེ (Alex McKay) ཡསི་བཤད་དནོ་ལ། “བyདོ་དཀའ་བའ་ིབདོ་”2་ི�ང་བtན་ན་ིZ་�ང་ཞགི་རདེ་

ལ། ༡༩༥༠ ལའོ F་3་ནག་ག་ིབཙན་འÊལ་མ་:ས་གངོ་<་ “ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ི3ལ་Kན་དཔརེ་ན་འÖག་Æལ་དང་ཟངས་དཀར། ད་<ང་བལ་Æལ་

ལ་Xནི་པའ་ིyངས་ཀ་ལས་2ང་ཆསེ་མང་བའ་ི”༼30༽�བ་Xགོས་པ་བདོ་<་བrདོ་ཡདོ་པ་རདེ། འlལ་བIད་པའ་ིyངས་འབརོ་ན་ི©ང་©ང་

ཞགི་ཡནི་པ་ན་ིI་མ་དགསོ་པ་ཞགི་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་གངོ་གསལ་=་ིབསམ་�ལ་ད་ེ6ནོ་]་ཁ་ོནའ་ིཆདེ་<་མ�ངས་བkར་འད་ིཡང་:ས་པ་

ཡནི་ན༎ོ 

 

 

 

 
༢༠༠༨ ལའོ F་བ>ར་མཁན་=་ིམཆན། 

• གངོ་གསལ་=་ིཆ་དང་པ་ོའད་ིབ>ར་lབ་ནས་འདརི་བÂམས་ཡདོ་ཅངི་། ཆ་གཉསི་པ་ད་ེམ་ིརངི་བར་བ>ར་ནས་འད་ིདང་Zན་

<་འyམེས་Vལེ་I་ག་ིཡནི། 

• ད:ནི་ཡགི་ག་ིམ་ཡགི་ན་ི·ར་གསལ་=་ིའ|ལེ་ཐག་ན་ཡདོ་པས། Wགོ་མཁན་ཚnས་འCར་བཅསོ་དང་གསལ་བཤད། ནརོ་

བཅསོ་སགོས་གནང་ན་ད་ེ~གས་2སི་འCར་བཅསོ་Iས་ཆགོ་པ་I། 

http://www.jamyangnorbu.com/blog/2008/07/19/black-annals-goldstein-the-negation-of-

tibetan-history-part-i-tris/ 
• 4མོ་པ་པ་ོw་ཞབས་འཇམ་ནརོ་ལགས་2སི་Kན་ལ་4མོ་ཡགི་འད་ིབ>ར་བའ་ིག་ོQབས་གནང་བར་Sགས་c་ེཆ་ེI་བ་ཡནི། 

ད་ེབཞནི་དག་ེbན་ཆནེ་མ་ོཨ་ིལའི་ོཊ་ི Vརེ་ལངི་ལགས་2སི་I་དག་ག་ིརགོས་རམ་གནང་བར་Sགས་c་ེཆ་ེI་བ་ཡནི། 

 
༢༠༠༨ ལའོ F་G་བ་བ3ད་པའ་ིཚhས་ ༡༨ ཉནི། 

 
  

                                                             
30 Alex McKay, Tibet and the British Raj; The Frontier Cadre 1904-1947, Curzon Press, 1997 Surrey. 
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དབེ་ཐརེ་ནག་པ།ོ-གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་དང་བདོ་

2་ི3ལ་རབས་བ4སི་མདེ། 

BLACK ANNALS: Goldstein & The 
Negation Of Tibetan History  

}ད་ཆ། 

 

 

འཇམ་ད:ངས་ནོར་;ས་བ4མས། 

དག་ེའ<ན་རབ་གསལ་=སི་བ>ར། 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(༢༠༠༨ ལརོ་གཞ་ིའCར་:ས་ཤངི་། ༢༠༡༨ ལའོ F་G་དང་པརོ་འCར་བཅསོ་Iས་པའ།ོ།) 
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གསར་བcའེ་ིལས་འMལ། 

མར་ཁ་ེས་ིརངི་~གས་2སི་wལ་�ག་ཐབེས་པའ་ིའyལེ་བcདོ་ད།ེ |ན་གཡགོ་ལམ་~གས་༼ཡང་ན་མ་4་རངི་~གས་༽2་ི3ལ་ཁབ་Rམས་

¦ལ་བཞག་ག་ིའགལ་Gའམ་Zན་rསེ་2་ིའགལ་G་ལ་བiནེ་ནས་མག་ོiངི་dགོ་ག་ིཡདོ་རདེ་ཅསེ་པའ་ིའyལེ་བcདོ་འདའི་ིནང་<་ཏན་ཏན་

གསར་བcའེ་ིལས་འMལ་ཞགི་དང་། ད་ེམནི་མཐའ་ན་གསར་བcའེ་ིདཔའ་བ་ོཞགི་2ང་འKདོ་ཆ་ེབའ་ིག་ོབབ་ཅགི་ཡདོ་དགསོ་པ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ི

ས་ིཐནེ་=སི་“བདོ་2་ིj་ིཚnགས་དང་གIང་ལ་གསར་བcའེ་ིའCར་བ་”གཏངོ་འདདོ་པའ་ི“བདོ་2་ིལགེས་བཅསོ་ཚnགས་པ་”ཞསེ་པའ་ིQརོ་

ལ་ཤགོ་ངསོ་བJ་གOམ་ཡདོ་པའ་ིཞབི་གསལ་=་ིགནས་�ལ་བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ཚnགས་པ་©ང་©ང་འདའི་ིQརོ་ལ་

གནས་�ལ་དང་ཡགི་ཚགས་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཞགི་བཀདོ་པའ་ིཁངོས་O་དའེ་ིཚnགས་མ་ིགOམ་=་ིཔར་གཅགི་དང་། ཚnགས་པའ་ིལས་iགས་

བrར་པར་=་ིཤགོ་ངསོ་ཁ་གང་བ་གཅགི ཚnགས་པའ་ིཚnགས་མའི་ིའགངེས་ཤགོ་བrར་པར་:ས་པའ་ིཤགོ་ངསོ་ཁ་གང་བ་གཅགི  ཚnགས་

པའ་ི�ན་Iའ་ིའགངེས་ཤགོ་ག་ིཆ་ཤས་བrར་བཟ་ོ:ས་པ་བཅས་ཡདོ་པ་རདེ། མཐའ་མ་ད་ེཇ་ེ©ང་<་བཏང་ནས་བཀདོ་པ་ན་ིཡགི་ཆ་དའེ་ིXདེ་

ཀ་ད་ེ3་ཡགི་ཡནི་པའ་ིདནོ་དངསོ་ད་ེམ་ིཤསེ་ཆདེ་ཡནི་པ་འo།  

“བདོ་ལགེས་བཅསོ་ཚnགས་པ་”ན་ི3་ནག་གIང་གསི་དÑལ་�ད་པའ་ིཚnགས་པ་ཞགི་རདེ། བདོ་Qད་2་ིམངི་ལ་�བ་བདོ་ལགེས་བཅསོ་rདི་

kག་ཟརེ་ཞངི་། ཚFག་_་མ་”�བ་•༼3་Qད་<་ཞསི་༽ཅསེ་པ་བདོ་ལ་�རོ་བ་ན་ི3་Qད་ཁ་ོནའ་ིནང་བདོ་ཅསེ་པ་ལ་�རོ་པའ་ིཐ་�ད་ཞསི་ཙང་

ཞསེ་པ་ནས་ཡནི་བiནེ། དསེ་ཚnགས་པའ་ིམངི་འད་ིཐགོ་མའ་ིQད་ཡགི་གང་ག་ིནང་<་བ4མས་པ་དརེ་བz་ཞགི་6ནོ་པར་:དེ། ཚnགས་པ་ད་ེ

འÊགས་མཁན་དང་མག་ོའ¢དི་ཡནི་པའ་ིVམོ་མདའ་ཚང་རབ་དགའ་ན་ིག་ོམནི་ཏང་ག་ིདམག་དཔནོ་ཞགི་རདེ། བཀའ་eནོ་Ìག་ག་ི�་ེལ་ིཝའི་ོ

(Reli View)ཞསེ་འབདོ་པའ་ིརབ་དགའ་ིཁང་པའ་ིནང་<། ག་ོམནི་ཏང་ག་ིདམག་དཔནོ་གཞན་དང་མཉམ་<་ག་ོམནི་ཏང་ག་ིདམག་མའི་ི�གི་

ཆས་=ནོ་པའ་ིཁངོ་ག་ིཔར་ཞགི་འ<ག༼31༽ ཐའ་ེཝན་=་ིམཁས་པ་ཞགི་གསི་ གསང་3་ལས་yལོ་བའ་ིག་ོམནི་ཏང་ག་ིཡགི་ཆ་དག་བདེ་jདོ་

:ས་ཏ་ེཉ་ེཆར་པར་£ན་:ས་པའ་ིཞབི་འ`ག་ཅགི་ག་ིནང་། ག་ོམནི་ཏང་ག་ིལས་དནོ་¢དོ་<་རབ་དགའ་ཡ་ིཚnགས་པ་དའེ་ིའགན་འ�ར་ན་ིབདོ་

ལ་ས་ོ�ལ་:དེ་པ་དང་བདོ་གIང་ཉམས་དམས་O་གཏངོ་]་ད་ེཡནི་པ་གསལ་པརོ་བ6ན་འ<ག  Ðའ་ོཏནི་ལནི་(Hsiao-Ting Lin)=སི་

|སི་དནོ། “ཅང་ཅ་ེÐསི་རང་ག་ིདམག་དནོ་=་ིལས་:་ལ་བཀའ་3་བཏང་བ་ཞགི་ག་ིནང་། མཐའ་དནོ་དརེ་རབ་དགའ་ལ་3་¥རོ་འ;མ་གཅགི་

ག་ིG་རའེ་ིཕགོས་ཐབོ་�དོ་]འ་ིབཀའ་3་བཏང་བ་རདེ། ་་་ ཅང་གསི་ད་<ང་བདོ་དང་ཞསི་ཁང་༼ཁམས།༽  3་གར་བཅས་O་ཡདོ་པའ་ིརང་

ག་ིགསང་ལས་2་ིས་ོཔ་Rམས་ལ་རབ་དགའ་དང་Zན་<་ཉ་ེབར་གaགས་ཏ་ེལས་ཀ་:དེ་དགསོ་ཞསེ་ལམ་6ནོ་:ས་འ<ག་ལ། རབ་དགའ་

ཡསི་3་མའི་ིགIང་འ|ལེ་=་ིXརི་བrདོ་ལག་འ�རེ་ཞགི་བ·ང་ཡདོ་རདེ།” ༼32༽ 

ཡནི་ན་ཡང་། �བ་བདོ་ལགེས་བཅསོ་ཚnགས་པ་ན་ིརང་ག་ིགསར་བc་ེདང་གསང་Yས་2་ིདམགིས་Æལ་Rམས་�བ་]་ལ་ཧ་ཅང་ཐབས་r་ོ

བའོ F་ཐགོ་ལ་�ས་མདེ་ཅགི་ཡནི་པ་རདེ།  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ང་ཚn་ལ། ཚnགས་པ་དསེ་ཚnགས་མའི་ིའགངེས་ཤགོ་6ངོ་Kག་དཔར་བ་དང་ 

“à་¶་Oའ་ིལས་ཐམ་དང་ཧ་ཅང་འo་བ་བÚསོ་འ;ར་<་བཏདོ་པའ་ི”ཚnགས་མའི་ིལག་འ�རེ་6ངོ་Kག་དཔར་བ3བ་པ་རདེ་ཅསེ་བཤད་ཡངོ་

ག་ིའ<ག  འནོ་2ང་ཚnགས་པ་དའེ་ིཚnགས་མ་ིན་ིཐགོ་མར་འÊགས་མཁན་=་ིམ་ིགOམ་ལས་བbལ་མདེ་པར་མངནོ། ཚnགས་པ་འདའི་ིQརོ་=་ི

གནས་�ལ་རངི་པ་ོབཀདོ་པའ་ིམ`ག་�མོ་<་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི། “ཚnགས་པ་©ང་©ང་ད་ེའo་ན་ིགལ་ཆནེ་ཞགི་a་མ་ི�ང་བ་འo་ཡང་

”ཞསེ་རང་ཉདི་2སི་ངསོ་ལནེ་:ས་འ<ག འནོ་2ང་། Jང་ཕངས་སམེས་s་;་ཞགི་དང་བཅས་འKསོ་བཤད་:དེ་དནོ་ལ། གལ་�དི་ཚnགས་

                                                             

31 ང་ནི་རབ་དགའི་w་Gའི་ཉ་ེའ|ེལ་<་གཏོགས་ཤིང་། བཀའ་eོན་Ìག་གི་ཁངོ་ཚnའི་གཟིམ་ཤག་ལ་ཐངེས་མང་པོར་བཅར་®ོང་ཡོད།  

32   Lin, Hsiao-Ting, Tibet and Nationalist China’s Frontier, Intrigues and Ethnopolitics 1928-49, UBC Press. 
Vancouver, 2006. 
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པ་དསེ་རང་ཉདི་ “¾་�ངེ་དམག་དpང་”དང་Zན་<་མཉམ་འ|ལེ་:ས་ཚh། དསེ་“་་་Z་སའ་ིགIང་ལ་ཉནེ་བz་ང་ོམ་ཞགི་”�དོ་Sབ་ཡདོ་

�དི་པ་རདེ་ཅསེ་ལབ་འ<ག དངེ་སང་ཚnགས་པ་འད་ིན་ིམཁས་དབང་དག་ེའ<ན་ཆསོ་འཕལེ་=སི་[ནེ་:ས་ནས་བདོ་མ་ིཁག་གཅགི་གསི་

oན་=ནི་ཡདོ་ལ། ཁངོ་ཉདི་ཚnགས་པ་འད་ིདང་Zན་<་6བས་མ་ལགེས་པའ་ིའ|ལེ་བ་ཞགི་Yང་བ་ལ་བiནེ་ནས་Z་སར་བཙnན་འ`ག་®ངས་

ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་བཀའ་eནོ་Ìག་ནས་dར་བདོ་<་ཕབེས་Qབས་ཁངོ་གསི་རབ་དགའ་ཅན་ནས་Z་སའ་ིམ་ིའགའ་ལ་�དོ་]འ་ིཡ་ིག་ེཁག་ཅགི་

eངས་ནས་འ�རེ་ཡདོ་པ་དང་། བདོ་གIང་གསི་མ་ིད་ེཚn་ན་ིག་ོམནི་ཏང་ལ་འ|ལེ་བ་ཡདོ་པའ་ིདགོས་པ་:དེ་2ནི་ཡདོ་པ་རདེ། ད:ནི་ཇའི་ི

ཉསེ་དནོ་iགོ་ཞབི་ལས་�ངས་(CID)2སི་འད་ིཤསེ་ནས་Z་ས་ལ་བཤད་པ་དང་། [ནེ་ད་ེལ་བiནེ་ནས་དག་ེའ<ན་ཆསོ་འཕལེ་འཛFན་

བ·ང་:ས་པ་རདེ། 

 

གསར་བcའེ་ིཞངི་གཤགེས་དཔའ་བ།ོ 

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་ན་ིཁའོ F་3ལ་རབས་ནང་ག་ིགསར་བcའེ་ིཞངི་གཤགེས་དཔའ་བ་ོ6་ེགIང་ཞབས་~ང་ཤར་z་ོc་ེཚh་3ལ་=་ིQརོ་ད་ེÉང་གཞ་ི

Jང་བiན་པ་ོཞགི་ལ་གཞ་ིབཅལོ་འ<ག  བདོ་མ་ིbན་རབས་པ་མང་པ་ོཞགི་གསི་ཁ་ོན་ིཉསེ་ཅན་ཡནི་པའ་ིs་�ལ་འཛFན་ན་ཡང་བདོ་2་ིདངེ་

རབས་2་ིཆབ་�དི་¢དོ་ཁངོ་གསི་གལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཞགི་བ·ང་བ་ད་ེལ་ན་ིདགོས་པ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་~ང་ཤར་ན་ི“བདོ་

2་ིཆསེ་ཡར་ཐནོ་ཅན་=་ིr་བའོ F་ལས་:་ཞགི་ཡནི་པ་”དང་། ཁངོ་གསི་“བདོ་2་ིཆབ་�དི་ལམ་~གས་ན་ིའཛམ་Àངི་ག་ིའCར་འyསོ་དང་

བxན་དགསོ་པ་”ད་ེཤསེ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བཤད་འ<ག  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་རང་ག་ི3ལ་རབས་2་ིམ`ག་�མོ་<་བཤད་དནོ་ལ། བདོ་2་ི

3ལ་རབས་¢དོ་2་ིགནད་ཆ་ེབའ་ིད2གོས་མཚམས་ཞགི་ན་ི“¾་�ངེ་3ལ་ཚབ་a་བQསོ་ནས་G་བ་བཞ་ིསངོ་མཚམས་O་r་བའོ F་ལས་:་

~ང་ཤར་=སི་གIང་ག་ི�གི་འÊགས་ལ་བrར་བཅསོ་:དེ་ཐབས་:དེ་<ས་Yང་ཡདོ་པ་རདེ།”ཅསེ་བcདོ་འ<ག 

~ང་ཤར་ན་ིཡར་ཐནོ་ཅན་=་ིགསར་བcའེ་ིཞངི་གཤགེས་དཔའ་བ་ོཞགི་ཡནི་པའ་ི�ང་ད་ེན་ིགྷལོ་ཌ་ི

ས་ིཐནེ་=་ིདབེ་འདའི་ི_ནོ་ལ་Yང་ནས་Æན་རངི་འགརོ་ཡདོ་པ་རདེ། G་བ་ནརོ་;ས་“བདོ་2་ི6ངེ་ག་ི

Qར་མ་དམར་པ་ོ”ཞསེ་པའ་ིདབེ་2་ིནང་<་གOངས་དནོ། “དཔལ་འ:རོ་eནོ་ཆནེ་4སི་དཔནོ་~ང་

ཤར་=སི་ M་ཡངས་དམངས་གཙnའ་ིཚnགས་པ་ཞགི་6་ེ“བདོ་གཞནོ་rདི་kག་”ཅསེ་པའ་ིམག་ོ

འ¢དི་ཡདོ་པ་རདེ། 3་གར་དང་། ད་ེབཞནི་¹ནོ་ཌནོ་ཡང་�ད་པའ་ིÆ་རབོ་2་ི3ལ་ཁབ་ཁག་གཅགི་

ལ་བrདོ་®ངོ་བའ་ི~ང་ཤར་=སི་Z་སའ་ིནང་ག་ིརང་ག་ིལས་རགོས་Îའ་ི¢དོ་2་ིབཞ་ིདང་Zན་<་

བཅསོ་>ར་:དེ་པའ་ིལས་ཀའ་ིའཆར་གཞ་ིབཟསོ་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་། འད་ིཚnའ་ིགསང་བ་X་ིལ་

ཤརོ་བ་དང་ཁངོ་ལ་3ལ་འཚnང་པའ་ིཉསེ་¢མིས་བཀལ། དརེ་བiནེ་བདོ་འད་ིདམངས་གཙnར་བ>ར་

བའ་ིརང་ཉདི་2་ིལས་དནོ་ད་ེརམི་ཡལ་<་Cར།”༼33༽ ཞསེ་|སི་འ<ག  གཅགི་:ས་ན་G་བ་ནརོ་

;་ལ་ ི́ག་མདགོ་ཆ་ེམདོ་ཡདི་ཆསེ་དཀའ་བའ་ི~ང་ཤར་=་ིགནས་�ལ་འད་ིན་ི~ང་ཤར་རང་ག་ི�ས་

:ང་©བ་ལགས་ནས་ཐབོ་ཡདོ་�དི་པ་རདེ། ད་ེ<ས་G་བ་ནརོ་;ས་dབོ་�ངོ་:ས་སའ་ིབཀའ་eནོ་

Ìག་ག་ིཌགོ་ཊརོ་གྷ་ི�མ་=་ི�མི་ཁང་(Dr. Graham’s Homes)ཞསེ་པའ་ིdབོ་�་དརེ་�ས་

དསེ་བདོ་Qད་དག་ེbན་:དེ་བཞནི་པ་རདེ། 

                                                             
33  Dawa Norbu, Red Star Over Tibet, Collins, London. 1974 

Figure 7Rང་ཤར་L་ོM་ེཚS་>ལ། 
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རང་ཉདི་2སི་རང་ཉདི་ལ“ང་Xདེ་ཀ་ནང་པ་བ་དང་Xདེ་ཀ་Á་ཁ་ེསའི་ིརངི་~གས་པ་ཞགི་ཡནི་”ཞསེ་འyལེ་བcདོ་:དེ་]ར་Sགས་མཉསེ་པ་ོ

ཡདོ་པའ་ིད་sའ་ི3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེཡང་~ང་ཤར་ན་ིགསར་བc་ེབ་དང་བཅསོ་བ>ར་བ་ཞགི་ཡནི་པའ་ི�ང་འད་ིལ་Sགས་ཡདི་ཆསེ་ཡདོ་པ་

འo། ཉ་ེཆར་འyམེས་Vལེ་:ས་པའ་ིå་ོམ་ས་ི ལ་ེཡརེ་ཌ་ི (Thomas Laird) ཡ་ིབདོ་2་ི3ལ་རབས་(The History of Tibet)ཞསེ་

པའ་ི༼དབེ་འད་ིJང་ཁ་6བས་r་ོཔ་ོརདེ།༽ནང་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིགOང་~ང་oངས་དནོ་ལ།  “ང་ོམ་བཤད་ན་༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་

གOམ་པ་ན་ི~ང་ཤར་ལ་ཡངོས་O་´གོས་པར་ཡདི་ཆསེ་ཡདོ་པ་རདེ།” ཅསེ་དང་། “་་་~ང་ཤར་=་ིདམགིས་Æལ་s་ེབ་ན་ིབདོ་གIང་འད་ི

e་མ་Rམས་2སི་མ་ཡནི་པར་གIང་ཞབས་2སི་�་ེའ¢དི་]་ད་ེཡནི་པ་རདེ།  ~ང་ཤར་=སི་e་མ་Rམས་ལ་ན་ིའཛFན་rངོ་དང་ད་ེའoའ་ི

ཉམས་®ངོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་བཤད་པ་རདེ།• ༼34༽ ཅསེ་བཀདོ་འ<ག 

ཆགི་6ངོ་དM་བ3་Óག་J་དང་བ<ན་Jའ་ིནང་ག་ིབཙན་:ལོ་བདོ་མའི་ིའཇགི་iནེ་<།  གཞནོ་rསེ་དང་དམགིས་བསལ་=སི་གཡནོ་Xགོས་

ལ་དགའ་�ང་:དེ་མཁན་དང་། 3་གར་=་ིམཐ་ོdབོ་oག་ཤསོ་དག་ན་dབོ་�ངོ་:དེ་མཁན་=་ིdབོ་མ་ཚnའ་ི¢དོ་<་བདོ་2་ི3ལ་རབས་ནང་ག་ི

གཡནོ་Xགོས་2་ིགསར་བc་ེབའ་ིམགི་དཔ་ེs་;་ཞགི་འཚnལ་བའ་ིངར་ཞགི་ལངས་པ་རདེ། བདོ་tངི་པའ་ིནང་ད་ེs་;་ཞགི་མདེ་བiནེ།  ~ང་

ཤར་ན་ིདབང་བ>ར་བར་མ་ིདགའ་མཁན་དང་བཙན་འÊལ་བར་མ་ིདགའ་མཁན་ང་ོམ་ཞགི་ཡནི་པ་འo་བའ་ིམཐངོ་�ལ་ཡདོ་པའ་ི[ནེ་ད་ེལ་

བiནེ་ནས་གསར་བcའེ་ིདཔའ་བརོ་ཆ་འཇགོ་:ས་པ་རདེ། ཁངོ་ག་ིQརོ་=་ིད:ནི་ཇའི་ིགIང་ག་ི�ན་Iའ་ིཡགི་ཚགས་ནང་ཁ་ོལ་ཡག་རབས་

མདེ་ཅངི་མཐའ་ན་དy་ཞགི་ཡནི་པར་འཁདོ་པའ་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་�ལ་དང་། ད་<ང་བཀའ་ཤག་གསི་ཁ་ོལ་“གIང་མག་ོiངི་dགོ་ནས་à་

¶་Oའ་ིགIང་�ལོ་(Bolshevik)འÊགས་འཆར་ཡདོ་པའ་ི”ཉསེ་པ་བཀལ་བའ་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་�ལ་ལ་བiནེ་ནས་གངོ་གསལ་=་ིངསོ་

འཛFན་ད་ེYང་བ་རདེ། 

ང་ོམ་བཤད་ན། གལ་�དི་མ་ིཞགི་གསི་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་~ང་ཤར་Qརོ་ལ་བཀདོ་པའ་ིད�ད་གཞའི་ི]་ཆ་ཁ་ོན་ལ་བrར་ཞབི་:ས་ནས་

ཁའོ F་འyལེ་བcདོ་Rམས་ལ་�ང་མདེ་:ས་པ་ཡནི་ན། ~ང་ཤར་ན་ིབཅསོ་བ>ར་བ་ཞགི་དང་ཡར་ཐནོ་པ་ཞགི་ཡནི་]་ཕར་བཞག  ཁ་ོན་ིབདོ་

2་ིཆབ་�དི་པའ་ི¢དོ་2་ིཧ་ཅང་tངི་ཞནེ་པ་དང་བཅསོ་>ར་2་ིཁ་གཏད་པ་�ས་པ་ཐནོ་ཤསོ་2་ིམ་ི�་ཞགི་ཡནི་པ་ད་ེལམ་སངེ་གསལ་པ་ོ

ཆགས་ག་ིརདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་རང་ག་ིགནས་�ལ་ཡགི་ཆ་དག་གསི་བ6ན་པ་sར། ཁ་ོན་ི༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པའ་ིབཅསོ་>ར་

གནང་བའ་ིབདོ་2་ིདངེ་རབས་དམག་དpང་དརེ་དམའ་འབབེས་གཏངོ་མཁན་གཙn་བ་ོད་ེརདེ་ལ། ]་མཚན་=་ིཐགོ་ནས་བཤད་ན་ དམག་

དpང་ན་ི3འ་ིབཙན་འÊལ་འགགོ་པའ་ི3ལ་ཁབ་2་ིབད་ེÄང་ད་ེརདེ། 

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ང་ཚn་ལ་བཤད་དནོ། དངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་བའ་ི

མག་ོའÊགས་2་ི<ས་Qབས་དརེ་བདོ་2་ིཆབ་�དི་Xགོས་ཁག་གཉསི་O་

=སེ་ཡདོ་པ་6།ེ དམག་j་ིཚ་རངོ་ག་ིའགོ་a་ཡདོ་པའ་ིབདོ་དམག་གསར་

པ་ད་ེན་ི “དངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་]་ལ་e་ོཐག་ཆདོ་ཡདོ་པ་”དང་། 

༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིམyནོ་གཉརེ་ཆནེ་མ་ོཡང་ཡནི་པའ་ིསརེ་མ་ོབའ་ི

གIང་ཞབས་བ6ན་པ་དར་3ས་2སི་�་ེའ¢དི་པའ་ི“ཧ་ཅང་tངི་ཞནེ་པའ་ི

”དགནོ་པའ་ི�་ེཁག་དང་�ལོ་]ན་མ¢གེས་འཛFན་པའ་ིགIང་ཞབས་ལ་

མཉམ་ôལེ་:ས་པ་ད་ེགཉསི་རདེ་ཟརེ། 

~ང་ཤར་=སི་རང་ཉདི་ན་ིཧ་ཅང་tངི་ཞནེ་པའ་ིQརོ་ཁག་དང་Zན་<་

“ཐབས་Yས་མཁས་པའོ F་ཐགོ་ནས་མཉམ་འ|ལེ་:ས་ཡདོ་པ་རདེ་”ཅསེ་

                                                             
34  Thomas Laird, The Story of Tibet, Conversations with the Dalai Lama, Grove Press, New York, 2006. 

Figure 8མTནོ་གཉེར་ཆནེ་པ་ོབEན་པ་དར་>ས། ༼ཨབ་ས༽ོ 
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གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་གསལ་པརོ་བcདོ་འ<ག tངི་ཞནེ་པའ་ི�་ེཁག་ག་ིམག་ོ¢དི་བ6ན་པ་དར་3ས་ན་ིརང་ག་ིསརེ་མ་ོབའ་ིགIང་ཞབས་ཚnའ་ི

¢དོ་<་w་4དེ་མངི་འདགོས་ལ་“ཨ་ར་དཀར་པ་ོ”ཞསེ་yགས་ཡདོ་པ་རདེ། དམག་ཞབས་དང་r་བའོ F་ལས་:་ཚnས་ཁངོ་ལ་མyནོ་གཉརེ་ཆནེ་

མ་ོཨབ་ས་ོཞསེ་བདོ་2་ི�་ིêག་¸་མང་དའེ་ིམངི་གསི་དམའ་འབབེས་གཏངོ་བ་རདེ། ཡ་མཚན་པ་ཞགི་ལ་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་མ་ིའདདོ་པའ་ི

མངི་འདགོས་“ཨབ་ས་ོ”ཞསེ་པའ་ིQརོ་བཤད་མདེ་ལ། “ཨ་ར་དཀར་པ་ོ”ཞསེ་པ་འད་ིཁ་ོན་ཁངོ་ག་ིམངི་<་འབདོ་པ་sར་|སི་ཡདོ་པ་རདེ། 

འདསི་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་འད་ིཧ་ཅང་tངི་ཞནེ་པ་དག་ལ་ཤ་ཚ་ཡདོ་པའ་ི�ངས་rལེ་ཞགི་མནི་�དི་2ང་། དསེ་ཕལ་ཆརེ་ཁའོ F་གནས་�ལ་=་ིམང་

ཆ་ེབ་གང་ནས་ཡངོ་བའ་ི�ངས་ད་ེ6ནོ་པ་རདེ།  

~ང་ཤར་ལ་དབང་¦གས་ཆ་ེབའ་ིདམག་མ་ིགསར་པའ་ིདབང་ཆའ་ི�་ེཁག་ཉམས་དམས་O་གཏངོ་བ་དང་དངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་བའ་ིལས་

འMལ་Xརི་འདདེ་:དེ་པའ་ིག་ོQབས་ཐགོ་མ་ད་ེ ༡༩༢༠ ལརོ་Yང་ཡདོ་ཅངི་། Qབས་དརེ་ཁངོ་གསི་jང་lང་འཛnམས་པའ་ིཐགོ་ནས་ཆབ་�དི་

2་ིདཀའ་tགོ་ཅགི་བdངས་པ་དསེ་དམག་མ་ིགསར་པ་ད་ེཉམ་©ང་<་བཏང་བ་རདེ། Yང་[ནེ་འདའི་ིQརོ་=་ིགནས་�ལ་ང་ོམ་ན།ི ང་3ལ་ཅན་

=་ིདམག་མའི་ིདཔནོ་རགིས་Qརོ་ཞགི་བཙན་ཤདེ་2སི་མ་ིམང་ཚnགས་འ<འ་ིནང་Xནི་པ་ད་ེརདེ། 6བས་མ་ལགེས་པ་ཞགི་ལ་Yང་[ནེ་འདསི་

དཔརེ་ན་ ༡༩༨༡ ལརོ་ས་ེ±ན་=་ིམ་ེསརེ་Äང་དམག་ (the Guardia Civil) ཟརེ་བའ་ིཚnགས་མ་ིRམས་2སི་�་ེཔནེ་=་ིyསོ་ཚnགས་ད་ེ

དpང་གསི་བ·ང་བ་ཇ་ིབཞནི། དམག་མསི་གIང་འཛFན་ཐབས་:ས་པ་s་;འ་ིམཐངོ་�ལ་]ན་མ་ིཆད་པ་ཞགི་བཞག་པ་རདེ།  ¤་¥བ་

པས་ཚ་རངོ་རང་ཉདི་མ་ིང་ོམས་དཔནོ་རགིས་Qརོ་ཁག་འད་ིམ་ིམང་ཚnགས་འ<འ་ིནང་འ¢དི་པ་རདེ་ཅསེ་Jང་ནརོ་འTལ་=་ིཐགོ་ནས་བcདོ་

འ<ག  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་2ང་�ད་པའ་ིཉ་ེཆར་=་ིཞབི་འ`ག་ཁག་ག་ིནང་<་ད་ེའo་གང་ཡང་མ་Yང་བ་ད་ེགསལ་པརོ་ཐནོ་འ<ག་ལ། དམག་

དཔནོ་ད་ེཚnའ་ི:་jདོ་ན་ིཕལ་ཆརེ་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཞགི་མ་Yང་བ་ཡནི་�དི་མདོ། ང་ོམ་བཤད་ན་གནདོ་པ་མདེ་པ་དང་ད་<ང་གཅགི་:ས་

ན་¢མིས་མSན་ཞགི་2ང་ཡནི་�དི་པ་རདེ། ~ང་ཤར་=སི་�་ེའ¢དི་ད་ེtངི་ཞནེ་པ་ཚnས་ད་ེལ་དནོ་མདེ་�ད་�གོ་:ས་པ་རདེ།  

༡༩༢༠ ལའོ F་X་ིG་གOམ་པའ་ིG་6དོ་<་ མ་ིམང་ཚnགས་འ<ས་དམག་མའི་ིyནོ་དÑལ་=་ིQརོ་ལ་yསོ་མལོ་:དེ་2ནི་ཡདོ།  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་

=སི་བཤད་པ་sར་ན། “དམག་མ་ིལ་མ་ིདགའ་བའ་ིXགོས་ཁག་གསི་དམག་མའི་ིདཔནོ་རགིས་ཚང་མ་འSས་མའི་ིང་ོབའོ F་ཐགོ་ནས་ཚnགས་

Iགས་:དེ་མ་ིཆགོ་པ་བཟསོ་པ་རདེ།”  དངེ་སང་ག་ིའསོ་འདམེས་:ས་པའ་ིyསོ་ཚnགས་དང་མ་ིའo་བར་བདོ་2་ི_ནོ་མའ་ིམ་ིམང་ཚnགས་

འ<་ད་ེལ་ན་ིགIང་ཞབས་དང་། “གདན་ས་གOམ་”=་ིམཁན་པ་ོདང་w་ཚབ། yལ་རམི་དང་ལས་�འེ་ི�་ེཁག་�་ཚnགས་2་ིའSས་མ་ི

འཛnམས་དགསོ་པ་མ་ཟད། “ད་<ང་དམག་མའི་ིའSས་མ་ིཡང་ཡདོ་པ་རདེ།”༼35༽  དམག་མའི་ིའSས་མ་ིXརི་འ;ད་:དེ་པ་ད་ེན་ི]ན་½ན་

མ་ཡནི་པའ་ིཐག་གཅདོ་ཅགི་རདེ།  

                                                             
35 Ram Rahul, The Government and Politics of Tibet, Vikas Publications, New Delhi, 1969. 
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ཚ་རངོ་�ས་2སི་བ4མས་པའ་ིཚ་རངོ་ག་ིམ་ིཚhའ་ིལ་ོ]ས་sར་ན། དཔནོ་རགིས་འགའ་

ཞགི་མ་ིམང་ཚnགས་ཁང་ལ་སངོ་ནས། ཁངོ་ཚn་Xརི་འ;ད་:དེ་དནོ་ཅ་ིཡནི་འo་ི]འ་ི

ཆདེ་ཚnགས་འ<འ་ིÓང་ཡགི་ལ་མཇལ་ཆགོ་པ་Iས་པ་རདེ།  ཁངོ་ཚnས་ཚnགས་ཁང་X་ི

རལོ་a་མཇལ་འཛnམས་ཤགི་ཡངོ་བའ་ིར་ེwལ་Iས་ཤངི་། ད་ེཡང་ “་་་གIང་ག་ིའy་ོ

~གས་ལ་མ་ིམང་ཚnགས་འ<་ལ་ཐད་ཀར་བཅར་]་ན་ིཧ་ཅང་མ་འསོ་པ་ཞགི་ཡནི་

6བས་ཁངོ་ཚnས་X་ིལགོས་ནས་འSས་མ་ིཞགི་ལ་མཇལ་ཆགོ་པ་Iས་པ་རདེ།”༼ 36 ༽ 

ཉནི་དརེ་~ང་ཤར་ན་ིམ་ིམང་ཚnགས་འ<འ་ིÓང་ཡགི་ག་ིཚབ་:དེ་བཞནི་ཡདོ་པས་X་ི

ལགོས་ནས་ཁངོ་ཚnར་Sག་པ་རདེ།  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ད་<ང་གསལ་པརོ་བཤད་

དནོ་ལ། དམག་དཔནོ་Rམས་2སི་~ང་ཤར་ལ་ “ཁངོ་ཚn་ན་ིཚnགས་འ<ར་Iགས་ཆགོ་

པ་ཞསེ་I་ག་ིཡངོ་བ་མནི་ལ། དམག་མའི་ིལས་:་Rམས་ཅའི་ིXརི་Xརི་འ;ད་:ས་པའ་ི

]་མཚན་འo་ི]་ཁ་ོནའ་ིཆདེ་ཡངོ་བ་ཡནི་”ཞསེ་བཤད་པ་རདེ་ཅསེ་བཀདོ་འ<ག 

~ང་ཤར་=སི་མ་ིམང་ཚnགས་འ<་ལ་�ན་གསན་ག་ར་ེIས་མནི་ད་ེཁ་མ་ིགསལ་བ་

རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཁའོ F་�ན་ཐ་ོདསེ་མ་ིམང་ཚnགས་འ<་ལ་འoགོས་བdངས་ཤངི་། 

ཚnགས་འ<་ཁ་ོརང་དངངས་Üག་འགོ་�དོ་དགསོ་པ་ཞགི་བཟསོ་པ་ཏན་ཏན་གསལ་པ་ོརདེ། ¤་¥བ་པ་དང་ད་ེབཞནི་མ་ིགཞན་འགའ་ཡསི་

འདའི་ིQརོ་ལ་|སི་པའ་ིནང་~ང་ཤར་=སི་ཟངི་ཆ་འད་ིབdངས་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ང་ཚnར་བཤད་དནོ་ལ། “གIང་

མག་ོiངི་dགོ་པའ་ི6་གནོ་ནམ་ཡང་ན་དམག་མསི་འགལ་Gའ་ིXགོས་ཁག་ག་ི�་ེམ་ོ:་ེ|ག་པ་ལ་¢མིས་གཅདོ་:དེ་�དི་པ་རདེ་ཟརེ་བའ་ི

དÂགོ་གཏམ་གང་སར་�བ་པ་རདེ། ་་་ Yང་[ནེ་འད་ིཇ་ེཆརེ་གཏངོ་བ་ན་ིཉནི་ཁ་ཤས་2་ིcསེ་O་Yང་ཡདོ། ད་ེ<ས་མ་ིམང་ཚnགས་འ<འ་ིམག་ོ

འ¢དི་ཚnས་�དི་eནོ་ཞལོ་ཁང་ལ། དམག་མསི་ཁངོ་ཚn་གསདོ་4སི་:དེ་པའ་ིÜག་�ང་འ<ག་བiནེ་ཚnགས་འ<་མཚམས་འཇགོ་:ས་པ་ཡནི་

ཞསེ་Iས་པ་རདེ།”  དམག་མ་ིདང་དའེ་ིདམག་j་ིཚ་རངོ་ཉམས་ཆག་a་བཏང་བ་དང་~ང་ཤར་=་ིཆབ་�དི་དབང་¦གས་གངོ་འཕལེ་<་

བཏང་བའ་ིYང་[ནེ་�་ཚnགས་ཤགི་Yང་བའ་ིཐགོ་མ་ད་ེའད་ིརདེ། འད་ིཚn་ཚང་མའ་ི3བ་a་~ང་ཤར་=་ིལག་པ་ཡདོ་པ་ན་ིཧ་ཅང་གསལ་མདོ། 

དམག་མའི་ིདཔནོ་རགིས་Rམས་དང་ཚ་རངོ་གསི་2ང་ཚnར་བ་R་ོབའ་ིབདོ་2་ིཆབ་�དི་2་ིཁརོ་Æག་ལ་གཟབ་ནན་=སི་གམོ་པ་མ་Vསོ་པ་

དརེ་ཁག་འགལེ་ཏགོ་ཙམ་མཉམ་འ�རེ་:དེ་དགསོ་ག་ིརདེ། 

 

བདོ་དམག་དངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་མཁན་དག  

ད་ེs་ན་ཡང་། ཁངོ་ཚn་ལ་ཚད་བཀག་གང་འo་ཞགི་ཡདོ་2ང་¶ང་། Qབས་དརེ་བདོ་ནང་དངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་མཁན་གཙn་བ་ོཁག་ན་ིབདོ་

2་ིདམག་མ་ིགསར་པའ་ིདཔནོ་རགིས་Rམས་ཡནི་པ་ད་ེཏན་ཏན་ཤསེ་དགསོ་པ་ཞགི་རདེ། དངེ་རབས་ཅན་ཞསེ་པ་ད་ེj་ིཚnགས་རངི་~གས་

དང་དམངས་གཙnའ་ིབཅསོ་>ར་ལས་Yང་བའ་ིlབ་འ|ས་ཉག་གཅགི་ཡནི་དགསོ་པའ་ིངསེ་པ་ཡདོ་མ་རདེ། ཨ་་aར་ཀ་ེཡ་ིaར་ཀ་ེ༼ 

Ataturk’s Turkey ༽དང་མའ་ེཇ་ེཡ་ིཉ་ིཧངོ་༼ Meiji Japan༽ལ་མཚnན་ན། རང་རང་ག་ི3ལ་ཁབ་2་ིནང་<་ཡར་ཐནོ་=་ིབཅསོ་>ར་

བdངས་པ་དའེ་ིནང་དམག་མའི་ི×ལ་¦གས་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོརདེ། བདོ་2་ིདངེ་རབས་ཅན་འད་ིཡང་Qབས་དའེ་ིཁརོ་Æག་འགོ་ནས་བཤད་

དགསོ་པ་ཞགི་རདེ་ལ། དངེ་སང་ག་ིརང་དབང་ཅན་=་ིགཡནོ་Xགོས་2་ིs་�ལ་འགོ་ནས་བཤད་མ་ིའསོ་པ་རདེ། དངེ་ག་ིགཡནོ་Xགོས་2་ིs་

                                                             
36 D.N.Tsarong, In the Service of His Country, Snow Lion Publications, Ithaca NY, 2000 

Figure 9དམག་A་ིཚ་རངོ་Y་བཟང་དT་འ7ལ། 
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�ལ་འདསི་བདོ་དམག་ག་ིདཔནོ་རགིས་yལ་རམི་དང་ད:ནི་ཇ་ི༼བཙན་3ལ་རངི་~གས་༽བར་=་ིyགོས་པའོ F་འ|ལེ་བ་ད་ེs་lབ་2་ིཆ་

ནས་མ་འyགི་པ་ཞགི་ལ་བ4་ི�དི་པ་རདེ། “ཡར་ཐནོ་ནམ་མ<ན་བrདོ་Qརོ་=་ི”4མོ་ཡགི་མང་ཆ་ེབ་དཔརེ་ན་oལི་བ�གས་རང་བཞནི་

ཅན་དང་། ད་ེམནི་གང་ཡནི་ཡང་། དའེ་ིནང་གཡནོ་Xགོས་2་ིངསོ་ལནེ་ཆགོ་མཆན་མ་ཐབོ་པ་ད་ེ�དི་<་ཡག་པ་ོདང་དངེ་རབས། ཡང་ན་

དམངས་གཙn་ཅསེ་བcདོ་མ་ིའསོ་པའ་ིལམ་�ལོ་(a standing rule)ཞགི་ཡདོ་པ་sར་�ང་ང་ོ།། 

པར་tངི་པ་འད་ིདག་ག་ིནང་<་ཡདོ་པའ་ིབདོ་2་ིདམག་མ་ིཚnས་Æ་

རབོ་2་ིདམག་ཆས་=ནོ་ཅངི་དམག་~གས་2་ི�དོ་6ངས་༼དངེ་

སང་ག་ིs་མཁན་དག་ལ་ན་ིཏགོ་ཙམ་�ད་མཚར་པ་ོཞགི་མཐངོ་

�དི།༽འདསི་ མཚམས་རརེ་ཁངོ་ཚnའ་ིlབ་འ|ས་དག་ལ་�ང་

©ང་:ས་པའམ་ཡང་ན་�ང་མདེ་:དེ་<་བJག་ཡདོ། ཡནི་ན་ཡང་། 

འད་ིའoའ་ི�གི་ཆས་དང་Rམ་འCར་6ནོ་6ངས་ད་ེཚn་<ས་ཚnད་

འདའི་ིQབས་2་ིདཔ་ེགསར་ལམ་�ལོ་ཡནི་པ་འད་ིཤསེ་]་ལ། 

�དེ་རང་གསི་མ་ེཇའེ་ི༼ Meiji ༽དམག་དཔནོ་དང་། ག་ོམནི་ཏང་

ག་ིདམག་དཔནོ་_་yས། ད་ེབཞནི་མཐའ་ན་ Jང་3གས་རལི་ཡནི་

མདོ་ཉམས་དདོ་པ་ོཡདོ་པའ་ིaར་ཀའེ་ིགཞནོ་�འ་ིམག་ོ¢དི་ཨནི་

ཝར་ ±་ཤ་(Enver Pasha)སགོས་2་ིཔར་ད་ེཚn་བ]ད་ནས་

བs་དགསོ་པ་རདེ།  

 
Qབས་དའེ་ིབདོ་2་ིདམག་མ་ིལ་མཚnན་ན་འཐབ་འཛFང་ག་ི�ས་པ་ཡདོ་པ་ཙམ་མ་ཡནི་པར། ད་<ང་གསང་གནས་འཚnལ་བk་:དེ་པ་དང་། 

གནས་འ|ལེ་:དེ་པ། མ་ིསརེ་འཛFན་rངོ་ངམ་གIང་ཞབས། མཐའ་ན་X་ིའ|ལེ་=་ིབxན་མཁས་:དེ་པ་ད་ེཚn་ ༡༩༡༣ ལའོ F་Yང་[ནེ་©ང་

yས་འད་ིནས་གསལ་པརོ་ཐནོ་ཡངོ་ག་ིའ<ག  ད:ནི་ཇའི་ིས་ོཔ་དང་འlལ་བIད་པ་ཡནི་པ་ ཨ་ེ�་ ཨམེ་ བྷའ་ེ¹་ེ(F.M. Bailey)ཟརེ་བ་ད་ེ

གཙང་པ་ོZ་ོ¶་ད2གོས་ནས་མཐའ་མ་3་གར་Xགོས་O་འབབ་པའ་ིནགས་ར་ིཅན་=་ིས་ཆ་3་ཆ་ེབ་Oས་2ང་མ་ིཤསེ་པ་ད་ེཚn་ས་¢ར་

འབབེས་ཆདེ་གསང་བའ་ིངང་ནས་བདོ་2་ིZ་ོངསོ་ལ་འÊལ་བ་རདེ།  ས་�ལ་ད་ེན་ིཧ་ལས་པའ་ིར་ི|ག་མང་བ་དང་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་ཙམ་

མ་ཡནི་པར། À་ོཔ་µབ་པ་ོདང་གསདོ་མཁན་ད་ེདག་འཚn་�དོ་:ས་ཡདོ་པ་རདེ། :ས་ཙང་། བྷའ་ེ¹་ེདང་ཁའོ F་ལས་རགོས་ཚn་ལ་བདོ་ཤར་

Xགོས་ན་ཡདོ་པའ་ིདམག་j་ིལས་�ངས་ནས་གIང་འ|ལེ་ཡ་ིག་ེཞགི་འ:རོ་བ་ལ་ཡ་མཚན་rསེ་པ་རདེ། ད་ེཡང་། ”འlལ་བrདོ་ལག་

འ�རེ་མདེ་པར་བདོ་<་•ཞསེ་པའ་ིདབེ་a་འད་ིsར། 

“ཞགོས་པ་cསེ་མ་དརེ། ང་ཚnས་ལས་ཀ་མག་ོའÊགས་:དེ་yབས་ཡདོ་པའ་ིQབས་དརེ་ བདོ་དམག་ག་ིདམག་j་ིབཀའ་eནོ་e་མས་བཏང་

བའ་ིཡ་ིག་ེཞགི་ང་ཚn་ལ་འ:རོ་Yང་།  ཡ་ིག་ེད་ེན་ིཁམས་2་ིདཔལ་འབར་དགནོ་པ་ནས་|སི་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེནས་ཞ་ོབ་(Showa)ལ་

བཏང་།  ད་ེ¶་ཡ་ིག་ེད་ེཡགི་Qགོས་གསར་པ་ཞགི་ག་ིནང་བJག་ནས་ཐལེ་ཙh་བ3བ་6་ེ4་ེལ་(Tsela)བཏང་ཞངི་། དརེ་ཡ་ིག་ེད་ེཡགི་

Qགོས་གཞན་ཞགི་ག་ིནང་བJག་ཅངི་ཐལེ་ཙh་བ3བ་ནས་ང་ཚn་ལ་བཏང་འ<ག  བ]ད་རམི་འད་ིཚང་མ་ཧ་ལས་པ་ཞགི་རདེ། ད་ེན་ིང་ཚn་O་

ཡནི་དང་ང་ཚnས་གང་ཞགི་:དེ་2ནི་ཡདོ་མདེ་འo་ིཆདེ་རདེ་ལ། ང་ཚnས་བདོ་ཡགི་Wགོ་Sབ་མ་སངོ་ཞསེ་བcདོ་མ་ིSབ་པ་ཡངོ་ཆདེ་<་ད:ནི་

ཡགི་ག་ིའCར་ད་ེམཉམ་�ར་:ས་འ<ག”༼37༽ ཅསེ་|སི་འ<ག  

                                                             
37  F.M. Bailey, No Passport to Tibet, The Travel Book Club, London, 1957 

Figure 10བོད་9་ིདམག་དཔནོ་ཁག་གཅགི་ག་ིཔར། ད9ལི་མ་ད་ེན་ིབ;ས་མཐངོ་
འ=ར་མདེ་>་མཚ@་རདེ། 
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ས་ོལས་:དེ་པའ་ིམསི་བཟསོ་Äང་Qར་དང་། ག་ོལའ་ིXགོས་6ནོ་འêལ་ཆས། �ལ་ཞབི་�གས་:་(predator drones)སགོས་ཡདོ་པའ་ི

<ས་Qབས་འད་ིལ་ཡང་གསང་བའ་ིལས་ཀ་འSས་ཤརོ་ལ་Xནི་པ་ན་ི]ན་½ན་མནི་པ་ཞགི་མ་རདེ། དསེ་ན་ད་ེའoའ་ིའêལ་ཆས་�ང་བ་དང་། 

ཁངེས་oགེས་མ་ི:དེ་མདེ་མདོ་འཇནོ་ཐང་ང་ོམ་ཡདོ་པ་ན་ིཏགོ་ཙམ་བ6དོ་བ_གས་:དེ་འསོ་པ་ཞགི་a་བ4་ི¶ང་བ་རདེ། 

 

~ང་ཤར་=་ིདར་Ãད། 

མཐའ་མ་དརེ་~ང་ཤར་=སི་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིw་ཚ་དང་དམག་j་ིགཞནོ་པ་ཡནི་པའ་ིགཞནོ་�་õམ་པ38ཡ་ིའདདོ་¨མས་ལ་4སེ་ནས་ཚ་

རངོ་ན་ིདམག་jའི་ིག་ོགནས་ཕབ་Sབ་པ་Yང་བ་རདེ། ~ང་ཤར་=སི་ཁ་ོལ་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆརེ་ཚ་རངོ་ལ་rནོ་ཡདོ་~གས་I་]འ་ིwལ་མ་

:ས་པ་དང་། ཚ་རངོ་གསི་“གIང་མག་ོiངི་dགོ་འཆར་”ཡདོ་པའ་ིབ�ད་འདགོས་:ས་པ་རདེ། õམ་པ་དམག་j་ིཆགས་པའ་ིQབས་དརེ། 

¤་¥བ་པ་sར་ན། ~ང་ཤར་“བད་ེÄང་Óང་ཆརེ་བQ་ོགཞག་:ས་”པ་རདེ། Kངེ་རངི་རནི་ཆནེ་�ལོ་མས་“~ང་ཤར་=སི་Çགོ་Yས་འགོ་ད་ེ

འoའ་ིམ་ིr་ོབ་ོཞགི་དམག་j་ིལ་འཇགོ་པའ་ིཐབས་:ས་པའ་ིདÂགོ་གཏམ་�བ་ཡདོ་པ་རདེ།”ཅསེ་བཤད་འ<ག  Kངེ་རངི་ན་ིགནས་�ལ་

འདའི་ིQརོ་ལ་Xགོས་རསི་མདེ་པ་ཞགི་ཏན་ཏན་མ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་õམ་པའ་ིག་ོགནས་འཕར་བའ་ིQརོ་=་ིབསམ་�ལ་ད་ེན་ིད་ེ<ས་Z་སའ་ི

j་ིཚnགས་ནང་ཧ་ཅང་�བ་ཡདོ་པ་རདེ། õམ་པ་ན་ི�ས་པ་འདང་ངསེ་མདེ་པའ་ིãདི་~ག་ག་ིལས་:་ཞགི་ཡནི་པ་དང་། Xསི་O་༧3ལ་བ་

རནི་པ་ོཆསེ་ཁངོ་གIང་ག་ིལས་ཀ་ནས་ག་ོགནས་ཕབ་པ་རདེ་ལ། ~ང་ཤར་=སི་དམག་མའི་ིདབང་ཆ་ཡངོས་´གོས་བ·ང་བ་རདེ། ཀ་ེདནོ་

lབ་sར་ན། “དམག་j་ིདང་དཔལ་འ:རོ་eནོ་ཆནེ་ཡནི་པའ་ིQབས་དརེ་~ང་ཤར་ན་ིརང་ག་ིདབང་ཆའ་ི4་ེམ་ོདརེ་dབེས་ཡདོ་པ་རདེ།” 

~ང་ཤར་=་ིང་3ལ་དང་µབ་jདོ་དསེ་བདོ་འད་ི ༡༩༢༩ ལརོ་བལ་Æལ་དང་དམག་འTག་ཤརོ་yབས་ཤགི་བཟསོ་པ་རདེ་ལ། ད་ེན་ི “ཤར་པ་

”3ལ་པ་ོཟརེ་བ་ཞགི་གསི་བདོ་2་ི¢མིས་དང་འགལ་བའ་ིཐགོ་ནས་Z་སའ་ིནང་ཐ་མག་བཙnང་པའ་ིགནད་དནོ་©ང་ཚགས་ཤགི་ལ་[ནེ་:ས་

པ་རདེ།  3ལ་པ་ོཟརེ་བ་དསེ་བལ་Æལ་=་ིམ་ིསརེ་ཡནི་མདགོ་གསི་Z་སའ་ིནང་ག་ིབལ་Æལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་<་rབས་བཅལོ་Iས་པ་རདེ། 

ཡནི་ན་ཡང་། ~ང་ཤར་=སི་|ལེ་འ�བ་2་ིངང་ནས་X་ིའ|ལེ་=་ིམSན་ལམ་I་Xགོས་དང་། ད་ེབཞནི་བལ་Æལ་=་ི¢མིས་མSན་ཆངིས་

ཡགི་ག་ིཐབོ་ཐང་༼༡༨༩༦ ལའོ F་༽དག་ལ་བ4སི་མདེ་:ས་ཏ།ེ  དམག་¦གས་2སི་གནད་དནོ་འད་ིསལེ་]འ་ིཐག་གཅདོ་:ས་པ་རདེ། བལ་

Æལ་=་ི3ལ་རབས་�་བ་ཞགི་གསི། “བདོ་དམག་ ༡༣༠༠ ཙམ་=སི་བལ་Æལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ག་ིམཐའ་བQརོ་བའ་ིརངི་དརེ་བདོ་དམག་ 

༩༠ ཐམ་པ་དནོ་གཅདོ་ཁང་<་]གས་པ་རདེ།” ཅསེ་|སི་འ<ག༼ 39༽ ཁངོ་¢སོ་འབར་བའ་ིབལ་Æལ་=སི་དམག་འTག་ག་ིy་�གི་:ས་

ཤངི་། ད:ནི་ཇསི་བར་འ<མ་ཆ་ེཙམ་:ས་པའ་ིcསེ་O་གཞ་ིནས་དམག་འTག་ང་ོམ་ད་ེབGགོ་Sབ་ཙམ་Yང་བ་རདེ། X་ིའ|ལེ་=་ིའSས་ཤརོ་

འད་ིདང་~ང་ཤར་ཁ་ོརང་ག་ིརང་མཐངོ་ཆནེ་པ།ོ གIང་ཞབས་གཞན་དང་Zན་<་བxན་མཁས་མདེ་པའ་ིjདོ་པ་བཅས་ལ་བiནེ་ནས་རམི་

=སི་ཁ་ོརང་ག་ིདབང་¦གས་2་ིགཞ་ིiནེ་ཉམས་ཆག་a་སངོ་བ་རདེ་ལ། ཁ་ོརང་དམག་j་ིནས་ཕབ་]འ་ི[ནེ་ཆགས་པ་རདེ། 

ད་ན་ི༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིw་མ<ན་པ་�ན་འཕལེ་ལགས་ཆབ་�དི་2་ིདབང་ཆ་ཆ་ེཤསོ་ཤགི་a་འCར་བའ་ིམག་ོབ4མས་པ་རདེ། �ན་

འཕལེ་ལགས་2སི་yངོ་oག་དམག་¥ར་ཞསེ་པ་༼ཡང་ན་�མི་མ་ིoག་ཤསོ་2་ིདམག་�་ེ༽w་oག་དམའ་རམི་དང་ཞངི་པ་{ག་པ་ོནས་མ་ི�་

བkས་ཏ་ེབ�གས་པ་རདེ། 

                                                             
38 éགས་པ་ོõམ་པ་ཞེས་དབེ་ཐརེ་ཁག་a་གསལ། དག་ེརབ་2ིས། 
39  Mishra, Tirtha Prasad, The Taming of Tibet: A Historical Account of Compromise and Confrontation in 
Nepal-Tibet Relations (1900-1830), Nirala Publications, New Delhi,1991 
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དམག་j་ིགཞནོ་པ་Kངེ་རངི་འཇགིས་མདེ་ན་ིརང་ཉདི་2་ིདམག་�་ེ

ད་ེལ་དགའ་Vབོས་ཆནེ་པ་ོཡདོ་ཅངི་། འད་ིལ་ཡདི་}ནོ་:དེ་པ་ན་ི

ད:ནི་ཇའི་ི~གས་�ལོ་=་ི“ཕ་ོ�་ོགའ་ིདམག་�་ེ 

(gentleman’s regiments)”ཞསེ་པ་ནས་dབེས་ཡདོ་ལ། 

འད་ིན་ིམ་འངོས་པར་ཆདེ་ལས་དཔནོ་རགིས་2་ིཚnགས་�་ེ

འདམེས་པའ་ིÉང་གཞ་ིཞགི་ཆགས་�དི་པའ་ིར་ེབ་བ3བ་པ་རདེ་

ཅསེ་ང་ལ་བཤད་Yང་།  མག་ོའÊགས་2་ིQབས་O་མ་ི�་བkས་

པའ་ི¢དོ་ནས་དགག་:་3་ཆརེ་:ས་པ་ད་ེཚn་ན་ིདམག་མའི་ི¢མིས་

ལ་བ4་ིÄང་:དེ་འདདོ་མདེ་ཅངི་རང་�མི་<་ལགོ་འདདོ་:ས་པ་

ཞགི་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་དམག་མ་ིབkས་པའ་ི

ལ་ོ]ས་འད་ིཚnའ་ིQརོ་མང་ཆ་ེབ་ད་ེཁངོ་ཚnས་རང་ག་ིརལ་པ་བཅད་པའ་ི®་ངན་ཞགི་a་བ>ར་ཡདོ་པ་རདེ། འད་ིའoའ་ི�གི་¢མིས་ལ་འཛམ་

Àངི་ག་ིདམག་¢ལ་བkས་པ་ཚnས་ཧ་ལམ་གཅགི་Cར་=སི་Rམ་འCར་6ནོ་ག་ིརདེ།  ས་ིཊན་ལ་ེ �བ་རགི་(Stanley Kubrick)ག་ིÀགོ་

བtན་ �གས་2་ི=ནོ་པ་ཆ་ཚང་ (Full Metal Jacket) ཞསེ་པའ་ིནང་། ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིམཚn་དམག་ག་ིདམག་¢ལ་<་བkས་པའ་ིལ་ོ

གཞནོ་ཚn་ ཝ་ིཏ་ི»མ་ལ་མ་བཏང་གངོ་དརེ་ �ང་བ་rདི་པའོ F་Ü་འཛFངས་རངི་པ་ོRམས་བཅད་པ་ད་ེལ་འད་ིདང་འo་མ�ངས་2་ིRམ་འCར་6ནོ་

པ་ད་ེགསལ་པརོ་བ6ན་འ<ག  

 

�ན་འཕལེ་ལགས་2སི་དམག་མ་ིལ་དམགིས་བསལ་གཟགིས་rངོ་=་ནམོ་པ་:ས་པ་དང་། མཚnན་ཆ་དང་ཡ་ོཆས་གསར་པ་དང་། �གི་

ཆས་¸ས་དག  �གི་བཙན་པའ་ིཟབ་�ངོ་དང་�ངོ་བzར་བཅས་ལ་བiནེ་ནས་རམི་=སི་�ས་པ་ཅན་=་ིདpང་ཁག་ཅགི་a་rདེ་�ངི་:ས་

ཡདོ་ཅངི་། ཁངོ་ཚnའ་ིནང་�ལ་<་ཡང་ཕལ་ཆརེ་ �་རན་སའི་ིQད་<་ ཨ་ེས་ིཔ་ིར་ིཊ་ ཌ་ི ཀརོ་པ་ིས་ེ (espirit de corps) ཟརེ་བ་s་;འ་ིརང་

ག་ི�་ེཁག་ལ་ཡདི་ཆསེ་e་ོགཏདོ་དང་དགའ་Vབོས་2་ིཚnར་བ་ཞགི་Yང་ཡདོ་པ་རདེ།  ཨ་ེ�་ ཌབ་ལའི་ོ ཝལི་ལམ་�ནོ་(F. W. 

Williamson ) ན་ི ༡༩༣༣ ལརོ་དམག་�་ེའད་ིལ་iགོ་ཞབི་:ས་པའ་ིད:ནི་ཇའི་ི�དི་དནོ་ལས་:་ད་ེཡནི་པ་རདེ་ལ། ཁ་ོལ་ན་ིཡདི་འMལ་

ཐབེས་པ་རདེ། ཁསོ་ “3་གར་དང་ད:ནི་ཇའི་ིདམག་མའི་ི�་ེཁག་]ན་½ན་པ་ད་ེདག་མ་གཏགོས་གཞན་ངས་འད་ིའoའ་ིjང་lང་འཛnམས་པ་

དང་ཚད་དང་½ན་པ་ཞགི་མཐངོ་མ་®ངོ་”ཞསེ་3་གར་གIང་ལ་Ôལ་བའ་ི�ན་ཐ་ོཞགི་ག་ིནང་|སི་ཡདོ་པ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་2ང་

འད་ིལ་ “yངོ་oག་དམག་�་ེ¸ས་ལགེས” ཞསེ་འyལེ་བcདོ་:ས་འ<ག  

ཡནི་ན་ཡང་། ༧3ལ་བ་w་Kངེ་བJ་གOམ་པ་དགངོས་པ་´གོས་

པ་དསེ་�ན་འཕལེ་ལགས་དབང་ཆ་ནས་Xརི་འ;ད་:དེ་པའ་ིག་ོ

Qབས་ཤགི་~ང་ཤར་ལ་�ད་པ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ང་ཚnར་

བཤད་དནོ་ལ། ~ང་ཤར་=སི་ས་ོཔ་ཞགི་yངོ་oག་དམག་¥ར་ནང་

གསང་འÊལ་:དེ་བJག་པ་དང་།  ཁངོ་ལ་<ས་ཚnད་རམི་སངོ་

བཞནི་དརེ་ཡདོ་དམག་མ་ིRམས་2སི་གIང་ལ་=ནེ་ལངས་ང་ོ

bལོ་དང་དམག་ཞབས་གÆགས་ནས་འy་ོ]་ཡནི་པའ་ིངསེ་ཤསེ་

tདེ་པ་རདེ།  ད་ེsར་Yང་Qབས་དརེ་�ན་འཕལེ་ལགས་ན་ིཉནེ་ཁ་

ཆནེ་པའོ F་ཐགོ་ནས་Äང་rབོ་མདེ་པར་བཞག་པ་རདེ།  གྷལོ་ཌ་ིས་ི

Figure 11Tངོ་]ག་དམག་^ར་_་ིམདའ་དཔནོ་`ན་པ་གa་ཐགོ་བ;་ཤསི་དནོ་
bབ་དང་མདའ་དཔནོ་གཞནོ་པ་1ངེ་རངི་འཇགིས་མདེ་ལགས། 

Figure 12T་བཞིར་ཡདོ་པའ་ིTངོ་]ག་དམག་^ར། 
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ཐནེ་=སི་བཤད་དནོ་ལ། ~ང་ཤར་=སི་ “�ན་འཕལེ་ལགས་Xརི་འ;ད་:དེ་པའ་ིའཆར་གཞ་ིད་ེཐབས་Yས་½ན་པའ་ི6བས་བདའེ་ིལས་ཀ་

ཞགི་རདེ་”ཟརེ།  

 
�ན་འཕལེ་ལགས་བདོ་Íངོས་ཚnགས་འ<་ཆནེ་མརོ་བ�ག་ཅངི་། ཚnགས་ཐགོ་a་~ང་ཤར་=་ིtངི་

ཞནེ་Qརོ་ཁག་གསི་ཁངོ་ལ་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེབÂངོས་པའ་ིཉསེ་འདགོས་:ས་ཤངི་། ཉསེ་ཆད་

ནན་མ་ོགཅདོ་དགསོ་པའ་ིར་ེའ<ན་བཏནོ་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་། མཐའ་མ`ག་a་e་ོ3་ཡངས་པའ་ི

ཚnགས་མ་ིདཔརེ་ན་གIང་ཞབས་oང་པ་ོö་ཁང་བ་s་;་Rམས་ལ་3ལ་ཁ་འཐབོ་པ་རདེ། �ན་

འཕལེ་ལགས་ལ་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆརེ་བ÷ན་གཞ་ིབཞསེ་པའ་ིQརོ་བདོ་གIང་ལ་<ས་ཐགོ་�ན་

གསན་མ་Iས་པའ་ིཉསེ་པ་བཀལ་ནས་éགས་པརོ་གནས་དYང་བཏང་བ་རདེ། 

~ང་ཤར་=་ིགམོ་པ་cསེ་མ་ད་ེན་ིབཀའ་ཤག་ག་ིདབང་ཆ་�ས་མདེ་<་གཏངོ་བ་དང་རང་ཉདི་དབང་

ཆའ་ིབདག་པ་ོབཟ་ོ]་ད་ེརདེ།  ཁངོ་གསི་“rདི་Xགོས་�ན་མSན་”ཟརེ་བའ་ིགསང་བའ་ིཚnགས་པ་

ཞགི་ག་ིནང་<་འདདོ་e་ོམ་ཁངེས་པའ་ིལས་:དེ་དང་། ད་ེཡང་མང་ཆ་ེབ་སརེ་མ་ོབའ་ིལས་:དེ་

ཁངོས་ནས་བk་མག་ོབ�གས་པ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་འད་ིལ་~ང་ཤར་=་ི“འCར་བཅསོ་

ཚnགས་པ་”འམ་ཡང་ན་བཅསོ་བ>ར་ལས་འMལ་ཞསེ་མངནོ་པར་མ་ིགསལ་བའ་ིཐགོ་ནས་འyལེ་

བcདོ་ཡང་ཡང་:ས་ཡདོ། གཅགི་:ས་ན་འད་ིན་ིཧ་ལམ་ཐགོ་མའ་ིབདོ་མངི་ག་ིཐགོ་ནས་ཡར་ཐནོ་

དང་ཡང་ན་གསར་བcའེ་ིག་ོབ་གང་ཡང་མདེ་པའ་ི]་མཚན་=སི་ཡནི་�དི། ~ང་ཤར་དང་Qརོ་

ཁག་འདསི་བཀའ་ཤག་འKགོ་6་ེགIང་མག་ོiངི་dགོ་པ་s་;་ཞགི་ག་ིཐགོ་ནས་དབང་ཆ་ལནེ་པའ་ིདམགིས་Æལ་འཛFན་བཞནི་པ་ན་ིགསལ་

པ་ོརདེ།  ཡངོས་yགས་ལ་ོ]ས་ན་ིའད་ིsར་བཀའ་eནོ་བyསེ་པ་¢་ི}ནོ་དyངོ་]་ད་ེཡནི་ན་ཡང་། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་sར་ན། གIང་ལནེ་]་ད་ེ

ན་ིདyངོ་]འ་ིཐགོ་ནས་མ་ཡནི་པར། བཀའ་ཤག་ལ་བཅསོ་>ར་གཏངོ་བའ་ི�ན་I་ཞགི་འ;ལ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཡནི་པ་རདེ་ཟརེ་མདོ། འད་ིན་ིཧ་

ཅང་ཡངོ་མ་ི�དི་པ་ཞགི་རདེ། ~ང་ཤར་=སི་དབང་ཆ་ལནེ་པའ་ིའཆར་གཞ་ིའད་ིལ་ལ་ོ]ས་རང་བཞནི་=་ི�ངས་rལེ་s་;་ཞགི་�དོ་]འ་ི

ཆདེ་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ལ་ོ]ས་2་ིདཔ་ེམཚnན་འགའ་ཞགི་བཀདོ་འ<ག ད་ེན་ིགཅགི་:ས་ན་གང་བསམས་པ་ཁ་ནས་ཤརོ་བ་s་;་ཞགི་ཡནི་

�དི་པ་6།ེ གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་བcདོ་པའ་ིདཔ་ེམཚnན་གཅགི་ན་ི <ས་རབས་བཅ་ོབ3ད་པའ་ི6དོ་<་བཀའ་eནོ་བyསེ་པ་༼ཁང་ཆནེ་ནས་

༽དམར་གསདོ་:ས་ཏ་ེoག་པའོ F་ཐགོ་ནས་གIང་མག་ོiངི་dགོ་པ་ཞགི་རདེ།  

འནོ་2ང་། ~ང་ཤར་ན་ིརང་ཉདི་2་ིཚnགས་པའ་ིཚnགས་མ་ིཞགི་གསི་བø་|དི་བཏང་བ་རདེ།  ཁངོ་|སོ་:ལོ་:་4སི་:ས་ཤངི་མ་ེམདའ་Sང་

མདའ་ཞགི་ལནེ་4སི་:ས་མདོ་མཚnན་ཆ་འKགོ་ཅངི་འཛFན་བ·ང་:ས་པ་རདེ།  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་བཤད་དནོ་ལ།  ~ང་ཤར་=་ིZམ་=་ི

ནང་ནས་ཤགོ་�ལི་ཞིག་tདེ་པ་དའེ་ིནང་བཀའ་eནོ་¢་ི}ནོ་ལ་གནདོ་བrལ་]འ་ིཆདེ་2་ིམS་ཡགི་ཅགི་ཡདོ་པ་རདེ་ཟརེ། བcདོ་གཞ་ིའདའི་ི

Qརོ་ལ་བཀདོ་པའ་ིལ�ེ་དའེ་ིམཐའ་མ`ག་a་ཁངོ་གསི་འད་ིsར། “~ང་ཤར་=་ིལས་འMལ་ད་ེན་ི�ལོ་]ན་=་ིགIང་�ལོ་ལགེས་བཅསོ་དང་

བཅསོ་བ>ར་:དེ་ཐབས་:ས་པ་མཐའ་མ་ད་ེརདེ། …. ད་ེནས་ ཁངོ་ལ་ཕམ་ཉསེ་Yང་བ་ན་ིe་མའ་ི3ལ་ཁབ་ཤ་ིབའ་ིÉང་གཞའི་ི]་[ནེ་གཙn་

བ་ོཞགི་ཡནི་པར་ངསེ་པར་s་དགསོ་པ་རདེ།”ཅསེ་|སི་འ<ག 

འདདོ་¨མ་ད:་ེཞབི།  

གངོ་གསལ་=་ིགྷལོ་ཌ་ིས་ེཐནེ་=་ིབiག་ད�ད་ད་ེཁ་ོརང་ག་ིཡདི་ཆསེ་ལ་གཞ་ིབཅལོ་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེཡང་ཁངོ་གསི་~ང་ཤར་=་ིའཆར་གཞ་ི

ན་ིགIང་ལ་3་ཆ་ེབའ་ིཆབ་�དི་བཅསོ་བ>ར་ཞགི་:དེ་]་རདེ་�མ་པ་ད་ེརདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་|སི་དནོ་ལ། ~ང་ཤར་=སི་བཀའ་eནོ་

Figure 13H་བཅར་dན་འཕལེ་ལགས། 
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རའེ་ིཞབས་Æན་ད་ེལ་ོབཞའི་ིཚད་བཀག་བཟ་ོའདདོ་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེཡང་3ལ་ཡངོས་འSས་མ་ིཚnགས་ཆནེ་ནམ་བདོ་Íངོས་ཚnགས་འ<་ལ་ད་ེ

དག་འདམེས་བQ་ོ:དེ་པ་དང་ད་ེདག་གསི་ཚnགས་ཆནེ་ལ་འགན་འ�རེ་དགསོ་པ་ཞགི་:དེ་འདདོ་པ་རདེ་ཅསེ་|སི་འ<ག གནས་�ལ་འད་ི

དང་ད་ེབཞནི་~ང་ཤར་ན་ིདངེ་རབས་པ་དང་གསར་བc་ེབ་ཞགི་ཡནི་པའ་ིམངི་yགས་ད་ེཚnའ་ིམང་ཆ་ེབ་ཞགི་ན་ི~ང་ཤར་=་ི;་འཚn་གཞསེ་Z་

ö་ཚh་དབང་z་ོc་ེདང་~ང་ཤར་:ང་©བ་ལགས་གཉསི་ལ་བཅར་འo་ི:ས་པ་ལས་ཁངོ་གསི་eངས་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་གངོ་<་G་བ་ནརོ་;འ་ི

དབེ་a་~ང་ཤར་ན་ི “M་ཡངས་དམངས་གཙn་བ་”ཞགི་ཡནི་པའ་ིའyལེ་བcདོ་:ས་Qརོ་བཀདོ་པ་ཇ་ིབཞནི། :ང་©བ་ལགས་2སི་རང་ག་ི

ཕའ་ིQརོ་ལ་ཆ་ེབ6དོ་2་ིལ་ོ]ས་དག་གསི་འད་ིལ་¦གས་[ནེ་ཐབེས་ཡདོ་�དི་པ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ད་<ང་Z་öའ་ི4མོ་ཡགི་

༼ 40 ༽བདོ་2་ིརགི་གནས་ལ་ོ]ས་]་ཆ་བདམས་བ�གིས་༼ 41 ༽ཅསེ་པའ་ིནང་པར་£ན་:ས་པ་ལས་2ང་~ང་oངས་འ<ག  བདམས་

བ�གིས་ད་ེན་ི ༡༩༨༠ =་yངས་ནང་བདོ་2་ིw་oག་དང་e་མ། ད་ེམནི་པ་བཅས་2་ིoན་ཐའོམ་ཡང་ན་བཅར་འo་ི:ས་རགིས་Rམས་གIང་

ག་ིབདེ་jདོ་ཆདེ་<་Xགོས་བ�གིས་:ས་པ་རདེ་ལ། འyམེ་Vལེ་ཐད་“བཀག་3་”(neibu)ཡདོ་པ་ཞགི་རདེ། འད་ིདག་ན་ིཤསེ་རགི་ག་ི

དགསོ་མཁ་ོལ་རམ་འདགེས་ཆདེ་:ས་པ་ཡནི་མདོ་2ང་། _་མའོ F་<ས་Qབས་2་ི“རང་rནོ་ངསོ་ལནེ་་”(zhaogong)དང་། “དགག་པ་3ག་

པ་” (qianze)ཡ་ི4མོ་ཡགི་ད་ེཚn་ལ་འ|ལེ་བ་4་ནས་མདེ་པ་ཞགི་མ་རདེ། 

“]་ཆ་བདམས་བ�གིས་”2་ིཆདེ་<་བཅར་འo་ིIས་པའ་ིམ་ིO་ལ་ཡང་བཅར་འoའི་ིQརོ་ལ་འདམ་ཁ་ཞགི་ཡདོ་�ལ་མ་ིའ<ག་ལ། གལ་�དི་

དབང་འཛFན་པ་ཚnས་ལག་བ6ར་:དེ་དགསོ་ཤར་ཚh། ཆབ་�དི་2་ིཁརོ་Æག་གཞན་ཞགི་ག་ིནང་ལ། Qད་ཆ་འད་ིདག་ག་ིཆ་ཤས་གང་¶ང་

ཞགི་བཅར་འo་ིI་Æལ་=་ིམ་ིད་ེཚnར་bལོ་གཏམ་གཏངོ་ཆདེ་བདེ་jདོ་:དེ་Sབ་2་ིཡདོ་པ་རདེ། ད་<ང་ང་ཚnས་oན་དགསོ་པ་ཞགི་ལ། “རང་

rནོ་ངསོ་ལནེ་=་ི4མོ་ཡགི་”དག་ན་ིད་sའ་ི3་ནག་ག་ི¢མིས་2་ིལམ་�ལོ་ནང་ཚད་½ན་=་ིཆ་[ནེ་ཞགི་ཡནི་པ་ད་ེརདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་ན་ི

བཅར་འo་ིད་ེཚnའ་ི“ཧ་ལས་པའ་ིoང་མ་ོབcདོ་པ་”དསེ་ཡདི་བ�ག་འ<ག་ཅངི་། ]་ཆ་འད་ིདག་Ðལི་པརོ་ངསོ་ལནེ་:དེ་]་ལ་ཐ་ེཚnམ་གང་

ཡང་མདེ་�ལ་འ<ག 

~ང་ཤར་=་ི;་གཉསི་2་ིoན་ཐ་ོལ་ཁ་གཏད་གཅགོ་པ་ན་ིའཁནོ་འཛFན་དང་ཅལོ་©ང་ཞགི་ཡནི་]་རདེ་ལ། ;་ཞགི་ག་ིངསོ་ནས་རང་ག་ིཕའ་ི

oན་ཐ་ོད་ེབrར་བཟ་ོདང་ཇ་ེལགེས་O་གཏངོ་བའ་ིའབད་བ4ནོ་:དེ་པ་ན་ིབསམ་ཤསེ་:དེ་Sབ་པ་ཞགི་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་། 3ལ་རབས་�་བ་

ཞགི་ལ་མཚnན་ན་ད་ེའoའ་ི�ངས་ལ་འཛhམས་ཟནོ་=སི་བs་]་ན་ིགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཀ་ེདནོ་lབ་2སི་Z་ö་དང་ད་ེམནི་=་ིབདོ་ནས་ཐནོ་པའ་ི

ལ་ོ]ས་དག་ན་ིརནི་ཐང་ཅན་ཞགི་ཡནི་པར་བ4་ིམདོ། ཁ་ོརང་གསི་གཟབ་གཟབ་:ས་ནས་ད་ེལ། “Wགོ་མཁན་ཚnས་ཏན་ཏན་འཛhམས་ཟནོ་

གནང་རགོས། 4མོ་ཡགི་འད་ིདག་ན་ིའཁནོ་འཛFན་=་ིབསམ་e་ོཡདོ་པའ་ིམསི་|སི་པའམ་ཡང་ན། ད་s་བདོ་ལ་དབང་བ>ར་བཞནི་པའ་ིX་ི

3ལ་=་ིདབང་¦གས་2་ིs་iགོ་འགོ་པར་£ན་:ས་པ་ཞགི་རདེ།”ཅསེ་|སི་འ<ག  ཀ་ེདནོ་lབ་2་ིQརོ་ལ་འདརི་བཤད་]་ཞགི་ལ། ཁངོ་ན་ི

བཙན་:ལོ་<་བདོ་2་ིདམར་ཤགོ་ཚnགས་པ་འÊགས་མཁན་ཞགི་དང་ཐགོ་མའ་ིཆ་ལ་~ང་ཤར་ན་ིགསར་བcའེ་ིབཅསོ་བ>ར་མཁན་ཡནི་པའ་ི

�ང་འད་ིལ་འདདོ་པ་ཡདོ་མཁན་ཞགི་ཡནི་ན་ཡང་། ཁངོ་གསི་<ས་ཚnད་འདའི་ིQབས་2་ི3ལ་རབས་ལ་ོ]ས་ལ་ཞབི་འ`ག་:དེ་མག་ོ

བ�གས་པའ་ིQབས་ད་ེནས་རང་ག་ིs་�ལ་ལ་འCར་བ་གཏངོ་མག་ོབ�གས་པ་རདེ། ©་:་དང་ད་ེམནི་=་ིལ་ོG་དག་(The Water-

Bird and other Years)ཅསེ་པའ་ིདབེ་2་ིནང་<་ཀ་ེདནོ་lབ་2སི་~ང་ཤར་ན་ི “sས་ངན་….ཧ་ཅང་འདདོ་¨མ་ཅན་…རང་དནོ་

                                                             
40 Lhalu, Tsewang Dorje “Recollections of My Father Dorje Tsegye Lungshar,” by Cultural and Historical Materials 
Office, Bod rang skyongs ljongs chab gros rig gnas lo sgyus rgyu cha zhib jug u yon lhan khang. 
41 བདོ་2་ིལ་ོ]ས་རགི་གནས་ད�ད་གཞའི་ི]་ཆ་བདམས་བ�གིས་ཞསེ་པ་ན་ིབདོ་2་ིརགི་གནས་དང་ལ་ོ]ས་2་ིད�ད་གཞའི་ིཡགི་ཆ་ཞསེ་ཨནི་འCར་:དེ་¶ང་ལ། 

པདོ་ཁ་ཤས་2་ིརགི་གནས་2་ིལ་ོ]ས་ཡནི་པ་རདེ། དབེ་Kངེ་འད་ིདག་ན་ིདངསོ་གནས་བཅར་འo་ིཤ་6ག་གསི་lབ་པ་ཞགི་མནི་མདོ་w་oག་·ར་པ་Rམས་2སི་རང་ག་ི

oན་ཐོར་|ིས་པ་Rམས་རེད།  ད་ེཙམ་<་མ་ཟད་དབེ་Kངེ་འདིར་ཉེ་<ས་2་ིཞིབ་འ`ག་ཁག་a་jད་པའི་ལ་ོ]ས་ཡིག་ཚགས་ང་ོམ་ཡང་ཡདོ་པ་རདེ།  ༡༩༨༠ =་yངས་

ནང་<་z་རམ་ས་ལ་ནས་པར་£ན་:ས་པའ་ིཡགི་ཚགས་©ང་Ñ་ཞིག་ཡདོ་པ་དེར། ]་ཆ་བདམས་བ�ིགས་2ི་4ོམ་པ་པ་ོགཅིག་གིས་ཇི་sར་རང་གི་oན་ཐ་ོ|ིས་པའི་

Qོར་ད་ེXིར་oན་:ས་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། 3་ནག་གIང་ག་ིཐ་ེYས་ཆེན་པ་ོཡདོ་པ་ནི་གསལ་པ་ོརེད།  
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ཁགོ་བJག་ཅགི་”ཡནི་པ་མ་ཟད། ད་<ང་ “མ་¶ངས་:དེ་གཏ་ེ”དང་ “གསར་བc་ེབ་Åན་མ་”ཞགི་ཡནི་པའ་ིའyལེ་བcདོ་:ས་འ<ག  ཀ་ེ

དནོ་lབ་2སི་མ`ག་�མོ་བ3བ་དནོ་ལ། ~ང་ཤར་ན་ིjང་lང་འཛnམས་པའ་ིམ་ིཞགི་ཡནི་པ་གང་ཞགི་ལ། “ཁངོ་ག་ིདབང་ཆ་ལ་འདདོ་¨མ་

ཆ་ེབ་ད་ེX་ིགསོ་ù་བ་མང་པའོ F་ནང་བཀབ་ནས་ཡདོ་ཅངི་། Qབས་མང་པརོ་ཁངོ་ན་ིཡར་ཐནོ་པ་ཞགི་ལས་གསར་བcའེ་ིང་ོལགོ་པ་ཞགི་ཡནི་

ཆ་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ།”ཅསེ་|སི་འ<ག  

ང་ཚnས་གIང་ཞབས་Z�་i་ར་6་ེ“rདི་Xགོས་�ན་མSན་”ཞསེ་པའ་ིཚnགས་པ་དའེ་ིཚnགས་མ་ིཡནི་པ་དསེ་|སི་པའ་ི~ང་ཤར་=སི་གIང་

མག་ོiངི་dགོ་འཆར་Qརོ་=་ི4མོ་ཡགི་གཞན་པ་ཞགི་༼]་ཆ་བདམས་བ�གིས་2་ིནང་འཁདོ་པ་༽ལ་dབོ་�ངོ་:ས་པ་ཡནི་ན། ཁངོ་རང་

Iགས་®ངོ་བའ་ིyསོ་མལོ་དང་ཚnགས་འ<འ་ིནང་བཀའ་ཤག་ག་ིཞབས་ལའོ F་<ས་Æན་ཚད་བཀག་བཟ་ོབ་s་;འ་ིཆབ་�དི་2་ིའCར་བཅསོ་

Qརོ་ལ་Àངེ་མལོ་:ས་རགིས་4་ནས་བཤད་མདེ་ཅངི་། ང་ོམ་བཤད་ན། Z�་i་ར་ཡསི་གསལ་པའོ F་ཐགོ་ནས་བཤད་དནོ་ལ། ~ང་ཤར་=སི་ 

“ཆབ་�དི་2་ིདབང་ཆ་ལནེ་ཆདེ་གསང་བའ་ིཚnགས་པ་ཞགི་བ�གས་པ་རདེ་”ཅསེ་བཤད་འ<ག༼42༽ 

བདོ་Íངོས་ཚnགས་འ<འ་ིདབང་¦གས་ཇ་ེཆརེ་བཏང་ནས་བཀའ་ཤག་ག་ིདབང་ཆ་ལ་ཚད་འཛFན་:དེ་]ར་~ང་ཤར་ལ་འཆར་གཞ་ིཡདོ་Qརོ་

ཐད་ནས་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིཉམས་ཞབི་འད་ིང་ཚnས་ངསོ་ལནེ་:ས་པའ་ིདབང་<་བཏང་ན་ཡང་། ད་ེན་ི “དམངས་གཙnའ་ི”བཅསོ་བ>ར་s་;་

ཞགི་a་འyལེ་བcདོ་:དེ་མ་ི¶ང་བ་རདེ། བདོ་Íངོས་ཚnགས་འ<་ད་ེན་ིདངེ་རབས་2་ིབསམ་eའོ F་ནང་ག་ི¢མིས་བཟ་ོZན་ཚnགས་ཤགི་མ་རདེ། 

བཀའ་ཤག་དང་ཚnགས་འ<་གཉསི་ཀ་ཆབ་�དི་2་ིདབང་ཆའ་ིs་ེབ་ད་ེཡནི་པ་རདེ་ལ། _་མ་ན་ིw་oག་r་བ་ོདག་¦གས་ཆ་ེཞངི་X་ིམ་ན་ི

དགནོ་པའ་ིའSས་མ་ིཚn་¦གས་ཆ་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ། དག་ེའ<ན་པ་མང་བའ་ིབདོ་Íངོས་ཚnགས་འ<་ད་ེ6བོས་ཆནེ་<་བ>ར་]་ད་ེན།ི གྷལོ་ཌ་ིས་ི

ཐནེ་=སི་ངསོ་ལནེ་:ས་པ་sར་=་ི~ང་ཤར་=་ིམཐའ་མའ་ིདམགིས་Æལ་6།ེ ~ང་ཤར་རང་ཉདི་e་ན་མདེ་པའ་ིདབང་ཆའ་ིག་ོས་ལ་འགདོ་]་

ད་ེམནི་པ་ན་ིགསལ་པ་ོརདེ།  

གངོ་<་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ ~ང་ཤར་=་ི“ཧ་ལས་པའ་ིÇགོ་Yས་”དསེ་ཐགོ་མར་དགནོ་པའ་ིtངི་ཞནེ་པའ་ིXགོས་:ས་ནས་དམག་མའི་ིQརོ་

ཁག་དང་དངེ་རབས་ཅན་Rམས་གཏརོ་བཅམོ་:དེ་]་ད་ེཡནི་པ་དང་། ད་ེནས་༼རང་ག་ི_ནོ་ཆད་2་ིtངི་ཞནེ་པའ་ིXགོས་གཏགོས་Rམས་

བཅམོ་པར་:ས་cསེ་༽བཅསོ་བ>ར་:དེ་]་ཡནི་Qརོ་བcདོ་པ་རདེ། འད་ིs་;འ་ིXགོས་གཉསི་སམ་Xགོས་གOམ་<་ཕན་�ན་བ�ལོ་བའ་ི

:དེ་ལས་:དེ་Xགོས་ན་ིཏན་ཏན་ཧ་ིð་ི¹ར་(Hitler)དང་�་ིཏ་ལནི(Stalin)། མའ་ོ(Mao)s་;་ཞགི་ལ་དབང་ཆ་ལནེ་པའ་ིལམ་ཁ་ངསོ་

ལནེ་ཡདོ་པ་ཞགི་ཡནི་མདོ། དམངས་གཙnའ་ི�གི་འÊགས་ཤགི་འÊགས་པའ་ིལམ་ཁ་ཞགི་ན་ིཏན་ཏན་མནི་པ་རདེ། ད་<ང་ནན་བcདོ་:དེ་]་

ཞགི་ལ། ~ང་ཤར་=སི་རང་ག་ིལས་Æན་¢དོ་འCར་བ་མདེ་པའ་ིམSན་yགོས་ཤགི་ཡདོ་པ་ན་ིཧ་ཅང་tངི་ཞནེ་པའ་ིདགནོ་པའ་ིདབང་འཛFན་

�་ེཁག་ཡནི་པ་ད་ེརདེ། ང་ོམ་བཤད་ན། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་རང་ཉདི་2སི་|སི་པ་ཇ་ིབཞནི་ ~ང་ཤར་=་ི“བཅསོ་>ར་ལས་འMལ་=་ིཚnགས་མ་ི

ད་ེཚn་ན་ིམང་ཆ་ེབ་གIང་ཞབས་དག་ེའ<ན་པས་lབ་ཡདོ་པ་རདེ།• ལས་འMལ་ནང་ཡདོ་པའ་ིམ་ིད་ེཚnས་ན་ིབཅསོ་བ>ར་ཞགི་འ�རེ་ཡངོ་]་

མནི་པར་གIང་ཞབས་r་བ་ོRམས་2་ིདབང་ཆའ་ིཁ་གཏད་གཅགོ་པ་དང་། དམག་མའི་ི�ས་¦གས་གཅགོ་པ། དངེ་རབས་ཅན་_ནོ་འགགོ་

:དེ་པ་བཅས་ཡནི་པ་ན་ིགསལ་པ་ོརདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་iགོས་པ་བcདོ་པའ་ི4མོ་རགིས་(Hagiography)Jང་ཆ་འo་བའ་ི~ང་ཤར་

=་ིལ་ོ]ས་ད་ེཚnའ་ིནང་<་རང་ཚFག་_་X་ིམ་ིམSན་པར་�ད་མཚར་པ་ོཡདོ་པ་འད་ིལ་ཡདི་ཚFམ་པ་ཞགི་ག་ིཐགོ་ནས་འyལེ་བcདོ་:དེ་Sབ་

མདེ་པ་རདེ། 

                                                             

42 K. Dhondup, The Water-Bird and Other Years, A History of the 13th Dalai Lama and after, Rangwang Publishers, 
New Delhi, 1986. 
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~ང་ཤར་=་ིÇགོ་Yས་s་;་ཞགི་ ༡༩༦༠ ར་ེyངས་ནང་z་རམ་ས་ལ་�ལ་<་Yང་བ་ད་ེའདརི་བཤད་¶ང་བ་ཞགི་རདེ།  ད་ེཡང་ ༧3ལ་བ་

རནི་པ་ོཆའེ་ིwའ་ིགཅནེ་པ་ོ3ལ་ལ་ོདནོ་lབ་2སི་མང་ཆ་ེབ་གIང་ཞབས་དག་ེའ<ན་པ་གཞནོ་yས་4་ེÓང་ག་ིགནས་རམི་ཅན་=སི་lབ་པའ་ི

ཆབ་�དི་2་ིཚnགས་པ་”ཆལོ་གOམ་ཆགི་�ལི་ཚnགས་པ་•ཟརེ་བ་ཞགི་བ�གས་པ་རདེ། ཚnགས་པ་དའེ་ིདམགིས་Æལ་གཙn་yས་ཤགི་ན་ི

བཀའ་ཤག་ག་ི�ས་¦གས་གཅགོ་]་ད་ེརདེ། བཀའ་ཤག་ག་ིབཀའ་eནོ་བyསེ་པ་ཞགི་ན་ིw་oག་tངི་པ་·ར་ཁང་དབང་ཆནེ་དག་ེལགེས་ཏ།ེ 

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིཨ་ཞང་ད་ེཡནི་པ་རདེ། 3ལ་ལ་ོདནོ་lབ་2སི་2ང་ཆབ་�དི་2་ིཁ་གཏད་པ་Rམས་མདེ་པར་བཟསོ་ཏ་ེདབང་ཆ་ལནེ་]འ་ི

ཆདེ་<་བཅསོ་བ>ར་དང་3ལ་ཞནེ་པའ་ིཁ་གཡང་འབདོ་ཚFག་འo་མ�ངས་ཤགི་jད་པ་ན་ིད་ོ�ང་འཕལེ་བ་ཞགི་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་གྷལོ་ཌ་ིས་ི

ཐནེ་=སི་ང་ལ་མསོ་མSན་:ས་ནས་3ལ་ལ་ོདནོ་lབ་ད་ེདམངས་གཙnའ་ིབཅསོ་བ>ར་བ་ཞགི་ཡནི་པར་འyལེ་བcདོ་མ་ི:དེ་པར་ངསེ་པ་

རདེ། 

ད་<ང་~ང་ཤར་ལ་ཡདོ་པར་བ�ད་པའ་ིཡར་ཐནོ་པའ་ིམ་ིཚhའ་ིལ་ོ]ས་ད་ེལ་ཡང་ཞབི་འ`ག་:དེ་རནི་ཡདོ་པ་ཞགི་རདེ། ༡༩༡༣-༤ བར་དརེ་

༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆསེ་�བ་Xགོས་2་ིdབོ་�ངོ་ཚnད་s་:དེ་ཆདེ་བདོ་2་ི:སི་པ་བཞ་ི¶ག་བྷ་ེ(Rugby)dབོ་�་¶་dབོ་�ངོ་:དེ་<་བཏང་

Qབས་~ང་ཤར་ན་ིད་ོདམ་པའ་ི�ལ་<་ད:ནི་Æལ་ལ་Xནི་པ་རདེ། ~ང་ཤར་ན་ིÆ་རབོ་2་ི3ལ་ཁབ་2་ི3ལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ལ་Xནི་མདོ་ཁ་ོརང་

གསི་Xའི་ི3ལ་ཁབ་ཁག་ལ་འ|ལེ་བ་འཛFན་]འ་ིའབད་བ4ནོ་ད་ེལ་“lབ་འ|ས་©ང་Ñ་ཞགི་ལས་མ་ཐབོ་པ་རདེ།”  ད་<ང་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་

=སི་ང་ཚnར་བཤད་དནོ་ལ། ~ང་ཤར་=་ི©ང་མ་ལ་:སི་པ་འཁརོ་[ནེ་~ང་ཤར་À་ོ;ར་<་བདོ་ལ་ལགོ་ཡདོ་པ་དང་། ~ང་ཤར་=སི་གལ་

�དི་:སི་པ་ད་ེད:ནི་Æལ་<་rསེ་པ་ཡནི་ན་ད་ེལ་མགི་_ནོ་པ་ོདང་Ü་སརེ་པ་ོཡངོ་ག་ིཡནི་པའ་ིཡདི་ཆསེ་:ས་པ་རདེ་ཟརེ། བདོ་མ་ིཚn་ལ་ན་ི

རང་ག་ི“X་ི3ལ་ལ་Xནི་པའ་ིམ་ི�་[ང་ངམ་oང་མ་ོRམས་2སི་•ག་ོནརོ་ཐབེས་པའམ་དང་s་6ངས་ནརོ་བའ་ི�ང་ཡ་མཚན་པ་ོཧ་ཅང་མང་པ་ོ

ཡདོ་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་འད་ིན་ིབདོ་མ་ིགཅགི་གསི་ད་ེའoའ་ིÀནེ་iགས་ཆ་ེབའ་ིདགོས་པ་Rམ་iགོ་དང་�ད་མཚར་=་ིjདོ་པ་བ6ན་པའ་ི

དཔ་ེམཚnན་ངས་ཤསེ་པ་གཅགི་p་ད་ེཡནི། 

~ང་ཤར་=སི་ན་ིདངསོ་ཡདོ་ལས་བbལ་བའ་ིཆསོ་སམ་Z་Äང་ལ་ཡདི་ཆསེ་:དེ་པ་དང་ད་ེsར་ཉམས་ལནེ་:དེ་པ་ད་ེང་ཚnས་ཤསེ་2་ིཡདོ། 

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ང་ཚn་ལ་བཤད་དནོ་ལ།  ཁངོ་ན་ི “མ་ེལངོ་ལ་Z་འབབ་པའམ་ú་འབབེས་དང་། མS་གཏད་ལ་མཁས་པ་ཞགི་ཡནི་པར་

ཆ་འཇགོ་:དེ་པ་རདེ།”ཟརེ།  Kངེ་རངི་རནི་ཆནེ་�ལོ་མས་ང་ཚn་ལ་བཤད་]ར། (~་ས་ིཡ་ན་ོ པ་ེཆ་ེ(Luciano Petech)ཡསི་བrར་

བཤད་:ས་༼43༽)  ༡༩༢༨ ལརོ་བཀའ་eནོ་བQ་ོགཞག་མ་:ས་ཙམ་=་ིགངོ་དརེ་བཤད་�་དཔལ་འ:རོ་བསདོ་དབང་yངོས་པ་ད་ེ~ང་ཤར་

=སི་མS་བ3བ་པར་ངསོ་འཛFན་:དེ་པ་ཡངོ་yགས་རདེ་ཟརེ། ད་ེནས། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་རང་གསི་བཤད་པ་བཞནི་~ང་ཤར་རང་གསི་མS་

བ3བ་ནས་བཀའ་eནོ་¢་ི}ནོ་གསདོ་4སི་:ས་པ་ད་ེང་ཚn་ལ་ཡདོ་ཡདོ་རདེ། མཐའ་ན་ཆསོ་~གས་ཅན་=་ིj་ིཚnགས་བདོ་༼གཅགི་:ས་ན་

དད་པ་rསེ་d་བ་ཞགི་ཡནི་པ་༽s་;འ་ིནང་ཡང་~ང་ཤར་=སི་མS་sས་ལ་དང་བ་དང་འདདོ་པ་:དེ་པ་ན་ིདམགིས་བསལ་བ་ཞགི་རདེ། ཧ་

ཅང་མ་ིའo་བའ་ི½གོ་Xགོས་O་ད་ེ<ས་2་ིདངེ་རབས་པ་དང་དམག་དཔནོ་ལ་ོགཞནོ་མང་པ་ོཞགི་གསི་རང་ཉདི་ན་ིདངསོ་ཡདོ་རངི་~གས་པ་

ཞགི་ཡནི་པར་བསམས་བཞནི་ཡདོ། ༼མཐའ་ན་ཁངོ་ཚn་རང་ཉདི་ན་ིབཅསོ་མའ་ིRམ་པ་ཙམ་ཞགི་a་ཡདོ་པ་ཡནི་ན་ཡང་།༽  མ་ིམང་པ་ོཞགི་

གསི་ཚ་རངོ་ན་ིZ་མདེ་རངི་~གས་པ་ཞགི་ཡནི་པར་བསམས་2་ིཡདོ་པ་རདེ་ལ། Kངེ་རངི་རནི་ཆནེ་�ལོ་མས་རང་ག་ིདབེ་བདོ་2་ི;་མ་ོཞསེ་

པའ་ིནང་ཚ་རངོ་ལ་Àངེ་འགལེ་:ས་པ་འད་ིལ་4དོ་པ་Vངོ་ཐབས་:ས་པ་ཡདོ་པ་རདེ། 

~ང་ཤར་=སི་ད་ེ<ས་བདོ་མ་ིགཞན་པ་Rམས་2་ི¢དོ་<་དར་�ལོ་Yང་བའ་ི�་ོགསངེ་ལས་རགིས་དཔརེ་ན་འo་པར་3ག་པའམ། ད་ེབཞནི་

Ûང་འKནི་དང་�་kད་འêལ་འཁརོ་ལ་ཉན་པ་སགོས་2ང་:ས་མདེ་པ་རདེ། ད་<ང་དགནོ་པའ་ིtངི་ཞནེ་པས་¦གས་ཆརེ་དགག་:་:ས་པའ་ི

3ང་4འེ་ིད:ནི་ཡགི་dབོ་�་ད་ེལ་ཡར་ཐནོ་ཅན་=་ིw་oག་ཚnས་རང་ག་ི:སི་པ་Rམས་བཏང་བའ་ིདཔ་ེམཚnན་ད་ེལའང་~ང་ཤར་=སི་cསེ་

                                                             
43 Luciano Petech, Government and Aristocracy of Tibet, Is.M.E.O, Roma, 1973. 
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འ|ངས་:ས་མདེ་པ་རདེ། ཡང་3ང་4འེ་ིdབོ་�་¥་ོབ3བ་པའ་ིcསེ་O་w་oག་གཞན་དང་མཐའ་ན་ཚnང་པ་ཚnས་2ང་རང་ག་ི:སི་པ་Rམས་

ལ་དངེ་རབས་dབོ་�ངོ་ཐབོ་ཆདེ་<་3་གར་ལ་བཏང་བ་ད་ེབཞནི་~ང་ཤར་=སི་:ས་མདེ་པ་རདེ།  

གIང་ཞབས་དང་¥རེ་པ་མང་པསོ་འཆར་གཞ་ི�་ཚnགས་ལག་བ6ར་:ས་པ་དསེ་བདོ་འད་ིདངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་བ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་

པ་ད་ེང་ཚnས་ཤསེ་ཡདོ། དཔརེ་ན། ཚ་རངོ་གསི་¢་ིཟམ་ས་ཆར་�གས་2་ིཟམ་པ་ཐགོ་མ་ད་ེ3ག་པའ་ིལས་འཆར་བ�གས་པ་དང་། རནི་¥ང་

པས་Z་ས་yངོ་�རེ་<་Àགོ་འཐནེ་པའ་ིལས་འཆར། �ན་འཕལེ་ལགས་2སི་�་བཞ་ི¶་བཟ་ོ�་ཞགི་བ�གས་པ་དང་། ད་ེབཞནི་}ནོ་ལམ་

ཆནེ་མའོ F་Qབས་2་ིདག་ེའ<ན་པའ་ིགསལོ་ཇའ་ིཆདེ་ཇ་ོཁང་ག་ིཐབ་ཚང་<་©་གཙང་མ་ལནེ་པའ་ིÌ་M་འཐནེ་ནས་དངེ་རབས་2་ིÆར་Ú་

བ�གས་པ་རདེ།  ~ང་ཤར་=སི་འད་ིའo་གང་ཡང་:ས་ཡདོ་ཚnད་མ་ིའ<ག 

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་~ང་ཤར་ལ་ན་ི�བ་Xགོས་པའ་ི3ལ་རབས་དང་ “དམངས་གཙnའ་ི”ཤསེ་3་ཡདོ་Qརོ་བcདོ་མདོ། ཡནི་ན་ཡང་ཁའོ F་;་

ཡསི་བཤད་པ་མ་གཏགོས་ད་ེལས་གཞན་པའ་ི�ངས་rལེ་ང་ཚn་ལ་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེའo་ཡནི་~གས་ཐད་~ང་ཤར་=་ིདབེ་དང་བ�གས་

གཏམ། མཐའ་ན་~ང་ཤར་=་ིའKནི་ཡགི་ནང་<་ད་ེའoའ་ི·ར་ཙམ་ཞགི་2ང་བ6ན་མདེ་པ་རདེ། ད་ེའoའ་ིགནད་དནོ་ཐད་ལ་Qབས་དའེ་ིམ<ན་

rདོ་2་ིབསམ་e་ོགཏངོ་མཁན་དག་ེའ<ན་ཆསོ་འཕལེ་དང་དག་ེbན་མཐར་Xནི་=སི་4མོ་ཡགི་Vལེ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་<ང་ལ་ོབ3་Kག་Qརོ་=་ི

ཡར་_ནོ་<འང་མཚར་�ང་ཅན་=་ིབདོ་རགིས་མཁས་པ་ཚnས་འཛམ་Àངི་X་ིལགོས་2་ིགནས་�ལ་འ|་ིཐབས་:ས་ཡདོ་པའ་ིདབེ་དཔརེ་ན་

འཛམ་Àངི་3ས་བཤད་མ་ེལངོ་s་;་རདེ། 

~ང་ཤར་རང་ག་ིSན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ིང་3ལ་༼གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་བཤད་པ་བཞནི་༽དང་། མཐའ་ན་ཁངོ་རང་ཉདི་2་ི·ར་མ་ོZ་ö་�མ་

=སི་བཤད་པ་ཇ་ིབཞནི་དབང་འཛFན་པ་གཞན་ལ་Kག་དགོ་:དེ་]ར་ལང་ཤརོ་ཡདོ་པ་བཅས་ལ་གཞ་ིའཛFན་:ས་ན།༼ 44 ༽ ~ང་ཤར་=སི་

ཆབ་�དི་2་ིདབང་ཆ་མཐ་ོཤསོ་ད་ེའཛFན་འདདོ་2་ིཧམ་པ་ད་ེན་ིརང་དནོ་གཅསེ་འཛFན་=་ི]་མཚན་ལ་བiནེ་ཡདོ་པ་དང་། བདོ་འད་ིདངེ་

རབས་ཅན་<་བ>ར་བའམ་ཡང་བཅསོ་བ>ར་:དེ་པ་ལ་འ|ལེ་བ་གཏན་ནས་མདེ་པའམ་ཡང་ན་©ང་Ñ་ཙམ་ལས་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་

མ`ག་�མོ་མ་ི:དེ་]་ན་ིཧ་ཅང་དཀའ་བ་ཞགི་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་~ང་ཤར་ན་ིདམངས་གཙn་བ་དང་གསར་བc་ེབ། ད་<ང་བདོ་རང་

ངསོ་ནས་བཅསོ་བ>ར་:ས་ཤངི་། 3་དམར་=་ིབཙན་འÊལ་_ནོ་འགགོ་Sབ་]་ལ་rབས་ར་ེས་ཉག་གཅགི་རདེ་ཅསེ་6ནོ་dད་འབད་བ4ནོ་

:ས་པ་ད་ེན་ིགཞ་ི4་གང་ཡང་མདེ་པ་ཞགི་རདེ། ད་ེལས་½གོ་6།ེ ~ང་ཤར་=སི་�ས་པ་ཐནོ་པའ་ིཐགོ་ནས་དངེ་རབས་དམག་མའི་ི�ས་པ་

ཉམས་བJག་པ་དང་། yངོ་oག་དམག་¥ར་“¸ས་ལགེས་”ད་ེ�ང་མདེ་<་བཞག་པ། ཧ་ཅང་tངི་ཞནེ་པའ་ིདpང་ཁག་ལ་lབ་འ|ས་ཐནོ་

ངསེ་པའ་ི[ནེ་�ར་པ་བཅས་2སི་ ༡༩༥༠ ལའོ F་3་དམར་=་ིབཙན་འÊལ་འད་ིལམ་Zངོ་ཡངོ་]ར་རགོས་འདགེས་3་ཆནེ་པ་ོ:ས་ཡདོ་པ་

རདེ། 

མཐའ་མ་དརེ། ཕལ་ཆརེ་[ནེ་གཞན་གང་ཞགི་ལས་2ང་ཚད་མཐ་ོབ་ཞགི་ལ། པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེ3་ནག་a་|སོ་:ལོ་<་ཕབེས་དགསོ་པ་

བཟསོ་པ་དའེ་ིནང་~ང་ཤར་ན་ི:དེ་གཏ་ེཞགི་ཡནི་ལ། དསེ་ “e་མའ་ི3ལ་ཁབ་ཤ་ིབ་•ངསེ་པར་:ས་པ་རདེ།  ༡༩༢༠ ལརོ་~ང་ཤར་ལ་w་

oག་ག་ིགཞསི་ཀ་ཁག་དང་ད་ེབཞནི་བÂ་ཤསི་�ན་པ་ོདང་བཅས་པའ་ིགདན་ས་ཆནེ་པ་ོRམས་ལ་ད�་¢ལ་Vར་བའ་ིའགན་�ད་པ་རདེ། བÂ་

ཤསི་�ན་པ་ོལ་བདོ་གIང་ག་ིདམག་མའི་ིའy་ོyནོ་=་ིབཞ་ིཆ་གཅགི་ཙམ་�དོ་དགསོ་པའ་ིའགན་ཡདོ་པ་ཡནི་ན་ཡང་། 4སི་ཞབི་ད་ེལ་ང་ོ

bལོ་:ས་པ་རདེ། ད་ེལ་མཐའ་མ`ག་དརེ་ཞ་ིའyགི་s་;་ཞགི་ཡངོ་ར་ེཡདོ་མདོ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ང་ཚnར་བཤད་པ་sར་ན། ~ང་ཤར་

=སི་ “པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆསེ་ཞལ་བཞསེ་མ་གནང་བའ་ི3བ་ལགོས་2་ི�ན་dངོ་ང་ོམ་ན་ི༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིw་དབང་ལ་e་ོགཏད་ཡདི་

འགལེ་:དེ་2་ིམདེ་པ་ད་ེརདེ་ཅསེ་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེཡང་Sགས་ཡདི་ཆསེ་པ་ཞགི་བཟསོ་པ་རདེ།” ཡ་མཚན་:དེ་དགསོ་དནོ་མདེ་པ་ཞགི་

ལ། གནས་6ངས་ད་ེགང་མ=གོས་2སི་ཇ་ེkག་a་སངོ་ནས་མཐར་ ༡༩༢༣ ལརོ་པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེའཇགིས་�ང་འགོ་ནས་3་ནག་a་

                                                             
44 Rinchen Dolma Taring, Daughter of Tibet, John Murray, London, 1970. 
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ཕབེས་དགསོ་པའ་ིཚད་ལ་བrལ་བ་རདེ། གནས་�ལ་ཇ་ེkག་a་གཏངོ་བ་ཞགི་ལ། ~ང་ཤར་=སི་བདོ་དམག་བཏང་བ་ད་ེཚnས་པཎ་ཆནེ་རནི་

པ་ོཆ་ེའཛFན་བ·ང་I་མ་Sབ་པ་རདེ།  གIང་འ|ལེ་=་ིRམ་འCར་འད་ིན་ིཧ་ཅང་ཐལ་ཆ་ེབ་ཞགི་ཡནི་པ་དང་པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེབདོ་<་

བrར་ཕབེས་གཏན་ནས་མ་ིགནང་]་དང་ མ་མཐའ་ལ་ཡང་3་དམག་ག་ིw་Äང་མདེ་པར་མ་ིཕབེས་]འ་ིSགས་ཐག་ཆདོ་]ར་ཉནེ་བz་འདང་

ངསེ་པ་ཞགི་Yང་བ་རདེ།  

oང་�ངོ་ཞགི་དང་འo་མདོ་Sགས་�་oང་པ་ོཡནི་པའ་ིཔཎ་ཆནེ་

རནི་པ་ོཆ་ེw་Kངེ་Óག་པ་མཆགོ་ན།ི བདོ་མསི་རང་བཙན་=་ིRམ་

པ་6ནོ་པའ་ིའབད་བ4ནོ་=་ི�ས་པ་ཇ་ེ©ང་<་གཏངོ་dད་<་ག་ོ

མནི་ཏང་གIང་གསི་བདེ་jདོ་�ས་ཐནོ་<་:ས་ཡདོ་པ་རདེ། ཨ་མ་ི

ར་ིཀའ་ིམཁས་པ་ཝ་རནེ་ ས་ིམ་ིཐ་ི(Warren Smith)sར་ན། 

3་མསི་ “བདོ་ན་ིཆགི་�ལི་ཅན་=་ིགIང་ཞགི་མནི་པ་དང་། ད་ེ

ལས་3་ནག་ལ་བiནེ་པའ་ིས་བདག་yལ་རམི་Rམས་Xགོས་

གཅགི་a་¸ངས་པ་ཙམ་ཞགི་ཡནི་པའ་ི�ངས་rལེ་”s་;ར་པཎ་

ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེབདེ་jདོ་:ས་པ་རདེ་ཟརེ། ས་ིམ་ིཐ་ིཡསི་ད་<ང་། 

“པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེབཙན་:ལོ་<་ཕབེས་པ་དསེ་༧3ལ་བ་རནི་

པ་ོཆསེ་བདོ་2་ིཆབ་�དི་ཆགི་�ལི་བཟ་ོབ་དང་བདོ་གIང་ག་ི

འཛFན་rངོ་ད;ས་འCར་གནང་ཐབས་2་ིའབད་བ4ནོ་ད་ེཉམས་དམས་O་བཏང་བ་རདེ།”ཅསེ་|སི་འ<ག༼ 45༽ པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེཕབེས་

ཐནོ་གནང་བ་ད་ེན་ིsས་ངན་=་ིམཚན་མ་ཙམ་ཞགི་མ་ཡནི་པར། གIང་དང་དམག་མ།ི དངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་བ་བཅས་2་ིདy་Gའ་ི

Xགོས་འཕལེ་བ་དང་། “tངི་ཞནེ་པ་དག་ག་ིལག་པ་ཇ་ེབiན་<་བཏང་བ་ཞགི་”ཡནི་པར་བ4སི་པ་རདེ། 

3་ནག་དམར་པསོ་བདོ་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་Qབས།  པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆའེ་ིìལ་w་གསར་པ་ད་ེཁ་ོཚnའ་ིལག་འགོ་ན་ཡདོ་བiནེ། ཁམས་

དང་ཨ་མད་ོབ]ད་ནས་བདོ་ད;ས་O་འÊལ་བའ་ིལམ་འKང་ད་ེཧ་ཅང་ལས་d་བ་ོབཟསོ་པ་རདེ། ང་ོམ་བཤད་ན་ཁངོ་ཚnའ་ིབཙན་འÊལ་ད་ེ

¢མིས་མSན་ཡནི་པའ་ིRམ་པ་ཞགི་2ང་�ད་པ་རདེ། བདོ་3ལ་ཁབ་2་ིཁ་ེཕན་ལ་Ôགས་2་ིཉནེ་ཁའ་ིQརོ་ཞབི་4སི་ཤགི་:དེ་དགསོ་ཤར་ཚh། 

3་མསི་པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེདབང་འགོ་a་བJག་པ་ད་ེན་ི¾་�ངེ་ག་ིÀངེ་tགོ་ལས་2ང་གནདོ་ཚབས་ཆ་ེབ་Yང་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། ¾་�ངེ་ག་ིÀངེ་

tགོ་དའེ་ིགནདོ་rནོ་ན་ི<ས་ཚnད་རམི་སངོ་གསི་ཡལ་བར་Cར་ཡདོ་པ་རདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ང་ཚnར་བཤད་]་ལ། “བདོ་གIང་དང་¾་

�ངེ་རནི་པ་ོཆའེ་ི3བ་rརོ་བ་ཚnའ་ིབར་=་ིའགལ་G་ད་ེ ༡༩༥༠ ལའོ F་ལ་ོམ`ག་a་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེw་Kངེ་བJ་བཞ་ིཔས་3ལ་�དི་མ་

བཞསེ་བར་<་གནས་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེནས་བདོ་2་ིལ་ོ]ས་2་ིནང་ལ�ེ་གསར་པ་ཞགི་མག་ོབ�གས་པ་རདེ།”ཟརེ།  ཡནི་ན་ཡང་པཎ་ཆནེ་

རནི་པ་ོཆའེ་ིདཀའ་tགོ་ཐར་དཀའ་བ་འད་ིལ་ལ�ེ་གསར་པ་ཞགི་མ་ིའ<ག  འདསི་ད་sའ་ིགནས་Qབས་ལ་བདོ་2་ིགནད་དནོ་འད་ིཚབས་ཆནེ་

པསོ་ཉམས་དམས་O་གཏངོ་བ་ཙམ་ཞགི་མ་ཡནི་པར། མ་འངོས་པར་3་མསི་རང་ག་ིལག་འགོ་ན་ཡདོ་པའ་ིཔཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེབདེ་jདོ་2སི་

༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཡང་�དི་ངསོ་འཛFན་:དེ་]་ཡནི་མནི་ལ་ཐ་ེཚnམ་མདེ་པ་འད་ིཡངོ་]འ་ིsས་ངན་པ་ད་ེཤར་བJག་པ་རདེ།  དསེ་ན་འད་ི

ཚn་ཚང་མའ་ིཆདེ་<་ང་ཚnས་~ང་ཤར་དང་ཁའོ F་tངི་ཞནེ་པའ་ིyགོས་པ་ོÓང་ཡགི་ཆནེ་མ་ོཨབ་ས་ོ6་ེ<ས་ད་s་ལའང་ཁངོ་ལ་བÂ་ཤསི་�ན་

པའོ F་ལས་:་ཚnས་པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆའེ་ིQརོ་ལ་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིSགས་དüགས་མཁན་ད་ེཡནི་པར་ཡདི་ཆསེ་:དེ་ས་ད་ེགཉསི་ལ་

Sགས་c་ེཆ་ེI་ཆགོ་པ་ཞགི་རདེ།  

                                                             
45 Warren Smith, Tibetan Nation, Westview Press, Boulder, Colorado, 1996 

Figure 14ག་ོམནི་ཏང་ག་ིགནམ་bའ་ིནང་པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེH་1ངེ་gག་པ། 
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དསེ་ན་ཅའི་ིXརི་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་རང་ཉདི་2སི་བk་གསགོ་:ས་པའ་ིདཔང་iགས་2་ིÔང་པ་ོཕནོ་ཆནེ་པ་ོད་ེདག་དང་འགལ་G་གསལ་པ་ོ

ཡདོ་བཞནི་<འང་། ཁའོ F་ལ་ོ]ས་2་ིདབེ་ཐརེ་འདའི་ིནང་~ང་ཤར་ན་ིགསར་བcའེ་ིཞངི་གཤགེས་དཔའ་བ་ོཞགི་a་བཞངེས་]འ་ིའབད་བ4ནོ་

:ས་པ་རདེ། གལ་�དི་ང་ཚnས་ཁ་ོརང་གསི་ཉ་ེཆར་4མོ་པ་པ་ོགཞན་དང་མཉམ་འ|ལེ་=སི་བ4མས་ཏ་ེའyམེ་Vལེ་:ས་པའ་ིབདོ་མ་ིདམར་

ཤགོ་པ་གཉསི་2་ིམ་ིཚhའ་ིལ་ོ]ས་ལ་བsས་པ་ཡནི་ན། ང་ཚnས་ཁའོ F་�ན་dངོ་ག་ིཐད་ལ་ག་ོiགོས་tདེ་�དི་པ་རདེ། 

དངེ་རབས་བདོ་2་ིཆདེ་<་འཐབ་4དོ། བÂ་ཤསི་ཚh་རངི་ག་ིརང་Rམ།(The Struggle for Modern Tibet: The 

Autobiography of Tashi Tsering) ཞསེ་པ་ན་ིབདོ་གIང་ག་ིལས་:་དམའ་yས་ཤགི་ག་ིQརོ་རདེ་ལ། ལས་:་ད་ེ ༡༩༥༠ 

ལརོ་|སོ་:ལོ་<་སངོ་ཞངི་། ༡༩༦༠ ལརོ་dབོ་�ངོ་ག་ིཆདེ་<་ཨ་རརི་བrདོ་Sབ་ཡདོ་པ་རདེ། ཨ་རརི་�དོ་རངི་བÂ་ཤསི་ཚh་རངི་གསི་ན་ིབདོ་

འད་ི3་ནག་Mང་¢ན་ཏང་ག་ིམངའ་འགོ་འབའ་ཞགི་a་དངེ་རབས་ཅན་<་བ>ར་Sབ་]་ཡནི་པའ་ིཡདི་ཆསེ་:ས་ཤངི་། �་བྷ་(Cuba)3ལ་

ཁབ་བ]ད་ནས་3་ནག་a་ “dར་ལགོ་པ་”རདེ།  s་lབ་2་ིཆ་ནས་བཤད་ན། མ་ཁ་ེས་ིརངི་~གས་པའ་ིcདོ་ཚFག་ “ཤརོ་མའ་ི;་dར་ལགོ་

པ་”ཞསེ་པ་ད་ེན་ིདབེ་འདའི་ིནང་<་བÂ་ཤསི་ཚh་རངི་ལ་�ར་བའ་ིདནོ་དག་གཅགི་p་ད་ེམ་རདེ། Z་སའ་ིནང་ག་ིགཞས་འ¢བ་མཁན་=་ིགར་

êག་ཅགི་ཡནི་པའ་ིཆ་ནས་ཁ་ོལ་w་oག་དག་ེའ<ན་པ་ཞགི་གསི་ག<ག་jདོ་:ས་ཡདོ་ཅངི་། ད་ེན་ིཏག་ཏག་བདོ་ནང་<་yལ་རམི་=་ིཐགོ་ནས་

j་ིཚnགས་རངི་~གས་2་ིབཅསོ་བ>ར་དགསོ་པ་ད་ེ4ལ་<་འདནོ་ཆདེ་བདེ་jདོ་:ས་ཡདོ་པ་རདེ། བÂ་ཤསི་ཚh་རངི་ག་ིoང་མ་ོ�་[ང་

(naïve)ག་ིདགའ་�ང་ད་ེཚn་ན་ིབདོ་ནང་ག་ིདམར་པའོ F་ལམ་~གས་ཐད་2་ིརང་ག་ིཉམས་®ངོ་དང་ ༡༩༦༠ ར་ེyངས་ནང་�བ་Xགོས་པས་

མའ་ོདང་3་ནག་དམར་པ་ོལ་བ6དོ་བ_གས་:དེ་པ་གཉསི་ôལེ་ནས་བrདེ་པ་ཞགི་རདེ་ལ། ༼ཁངོ་ན་ི ༦༠ ར་ེyངས་2་ི6དོ་<་ཨ་རའི་ིས་ིཝ་

ཊལ་yངོ་�རེ་(Seattle)<་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིyགོས་པ་ོཡནི་པ་རདེ།༽ ད་ེནས་རང་ག་ིདགའ་�ང་ད་ེལ་3་Æལ་<་Æན་རངི་ཞངི་ག<ག་µབ་

ཅན་=་ིབཙnན་འ`ག་ག་ིལགེས་rསེ་�ད་ཅངི་། ༡༩༨༠ ཙམ་བར་<་བདོ་ནས་Xརི་འ;ད་:ས་ཡདོ་པ་རདེ། བÂ་ཤསི་ཚh་རངི་ག་ིམ་ིཚhའ་ིལ་ོ

]ས་བWགས་པའ་ིcསེ་O་འཆར་�ང་འགགོ་a་མདེ་པ་ཞགི་ཡངོ་བ་ན་ིཁངོ་ཧ་ཅང་oང་མ་ོ�་[ང་ཡནི་པ་ད་ེརདེ། ད་ེབཞནི་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་

=སི་བÂ་ཤསི་ཚh་རངི་ལགས་རང་ག་ིདབེ་2་ིབcདོ་གཞརི་འདམས་པ་དསེ་2ང་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་རང་ཉདི་དངསོ་ཡདོ་དང་མ་ིམSན་པའ་ིoང་མ་ོ

�་[ང་ཞགི་ཡནི་པ་དང་རང་ག་ིs་lབ་2་ིཁ་འཁརོ་Xགོས་6ནོ་པ་རདེ་ཅསེ་མ`ག་�མོ་3ག་]་ན་ིའགགོ་a་མདེ་པ་ཞགི་རདེ།  

དབེ་གཞན་ད་ེན།ི བདོ་མ་ིགསར་བc་ེབ་ཞགི  འབའ་བ་Ôན་ཚnགས་དབང་3ལ་=་ིཆབ་�དི་མ་ིཚh་དང་<ས་Qབས།(A Tibetan 

Revolutionary: The Political Life and Times of Bapa Phüntso Wangye) ཟརེ་བ་ད་ེརདེ་ལ། ད་ེན་ི 

༡༩༥༠ ནང་བདོ་ཤར་Xགོས་�ལ་<་འlལ་བIད་དང་ཅ་དངསོ་ག་ོ�གི་:ས་ཏ་ེ3་མའི་ིབཙན་འÊལ་དམག་དpང་ལ་རནི་ཐང་གཞལ་<་མདེ་

པའ་ིརགོས་རམ་:དེ་མཁན་=་ིབདོ་མ་ིདམར་ཤགོ་པ་ཞགི་6།ེ Xསི་O་༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེལ་མར་ཁ་ེས་ིདང་ལ་ེཉནི་རངི་~གས་dབོ་པའ་ི

དག་ེbན་<་Cར་པ་དའེ་ིལ་ོ]ས་རདེ། ངས་ཆདེ་4མོ་གཞན་ཞགི་ག་ིནང་<་དབེ་འད་ིལ་བrར་ཞབི་རངི་པ་ོཞགི་|སི་ཡདོ། དསེ་ན་འདརི་ཡང་

བrར་ཟབ་བཤད་:དེ་]་མནི།  རང་གསི་3་ནག་དང་Mང་¢ན་ཏང་ལ་ཞབས་འདགེས་�བ་པའ་ིཡནོ་<་ཁངོ་ལ་ལ་ོང་ོབJ་Kག་གཉསི་རངི་

ག་ིཁརེ་[ང་²ན་དངོ་<་བJག་པའ་ིབཙnན་འ`ག་ལགེས་rསེ་O་�ད་པ་རདེ་ལ། དའེ་ིམ`ག་a་ཁསོ་ང་ོམ་བཤད་ན་ཁ་yག་མ་ིཤསེ་པ་

ཆགས་ནས་Qད་ཆ་བཤད་�ལ་ཡང་བcདེ་པ་རདེ། མ་ོརང་ག་ི “e་ོམSན་” དག་གསི་འཐབ་4དོ་:ས་པའ་ིcསེ་དརེ་ཁའོ F་©ང་མས་རང་�གོ་

བཅད་པ་རདེ་ལ། ཁངོ་གཉསི་2་ི:སི་པ་Rམས་2སི་འ�མས་པ་ོ½མོ་པའོ F་�ལ་<་རང་ཁ་རང་གས་ོ:དེ་དགསོ་Yང་བ་རདེ། རང་ག་ི¢མིས་

ཆད་ད་ེཚn་ལ་མ་sསོ་པར་Ôན་ཚnགས་དབང་3ལ་=སི་<ས་ད་sའ་ིབར་<་མའ་ོཙh་aང་དང་ü�་ཨནེ་ལ་ཡདི་ཆསེ་བèག་མདེ་པ་ད་ེཁའོ F་མ་ི

ཚhའ་ིལ་ོ]ས་2་ིདབེ་ནང་<་གསལ་པ་ོབཟསོ་འ<ག  ཡང་མཐའ་ན་ས་ི་ལནེ་རང་ཉདི་2སི་2ང་མ་ིརགིས་རང་rངོ་ག་ི�དི་Yས་ན་ིyངས་�ང་

མ་ིརགིས་Rམས་j་ིཚnགས་རངི་~གས་2་ི3ལ་ཁབ་ནང་Iགས་]འ་ིཆདེ་<་དམགིས་པ་ཡནི་ཞསེ་བཤད་ཟནི་པ་དང་། མཐའ་ན་བདོ་ན་ིད་

sའ་ིཆར་3་ནག་ག་ིས་ཆ་གཞན་དང་བkར་ན་པ་ེཅནི་=སི་ཐད་ཀར་དབང་བ>ར་དང་གཉའ་གནནོ་མང་བ་:དེ་ན་ཡང་། ད་<ང་ཁ་ོན་ིÁ་ཁ་ེས་ི

རངི་~གས་2་ིམ་ིརགིས་རང་rངོ་ག་ི�དི་Yས་ལ་ཡང་ཡདི་ཆསེ་བèག་མ་ིའ<ག  Ôན་ཚnགས་དབང་3ལ་=་ིoང་མ་ོ�་[ང་ག་ིང་ོབའོམ་
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Éངོས་པའ་ིརགིས་ད་ེན་ིལང་ཤརོ་=་ིབསམ་Xགོས་ཙམ་ཞགི་ཡནི་ནམ། ཡང་ན་དབེ་2་ིདཔ་ེམཚnན་འགའ་ཞགི་ག་ིནང་གསལ་བ་བཞནི་ཆདེ་

མངགས་:ས་པ་དང་Éངོས་པའ་ིང་3ལ་མཐ་ོབ་གཉསི་2་ིlབ་འ|ས་ཤགི་ཡནི་པ་ད་ེབཤད་དཀའ་བ་འ<ག ལ་ོང་ོའགའ་ི_ནོ་ལ་ཁསོ་དབེ་

མSག་པ་ོཞགི་|སི་པ་༼པ་ེཅནི་ནས་གIང་འ|ལེ་=སི་པར་བཏབ་ཅངི་། ཨ་རའི་ིནང་3ལ་jའི་ིབདོ་དནོ་Qད་འབདོ་ལས་�ངས་2སི་

འyམེས་Vལེ་:ས།༽དའེ་ིནང་ཁསོ་ Áར་ཁ་ེས་ིརངི་~གས་པའ་ིམཚན་ཉདི་རགི་པའ་ིཐབས་ལམ་ཁ་ོན་jད་ནས་4དོ་Àངེ་|ལ་བའ་ིདཔང་

iགས་tདེ་སནོ་Yང་བར་བ�ད་ད།ེ G་བའ་ིད2ལི་འཁརོ་6ངེ་གཤརེ་�འ་ི©་ཡདོ་པར་བcདོ་པ་རདེ། འནོ་2ང་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་Ôན་

ཚnགས་དབང་3ལ་ན་ིརང་དང་s་jདོ་མ�ངས་པ་ཞགི་ཡནི་པའ་ིབསམ་�ལ་ཞགི་བ·ང་ཡདོ་ཅངི་། དབེ་2་ིམག་ོ_་གང་སར་ཁངོ་ལ་གཅསེ་

མངི་Ôན་དབང་ཞསེ་པས་བ6ན་ཡདོ་པ་རདེ།  

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་མ་ིའད་ིགཉསི་ན་ིབ_གས་འསོ་ཤགི་a་མཐངོ་ཡདོ་པ་ན་ིགསལ་པ་ོརདེ། དབེ་གཉསི་ཀའ་ིcདོ་པའ་ིགདངས་ད་ེཚn་ན་ིiགོས་

པ་བcདོ་པ་ཞགི་མནི་པའ་ིདབང་<་བཏང་ཡང་བ6དོ་བ_གས་:དེ་པ་ཞགི་རདེ་འ<ག བདོ་མ་ིའད་ིགཉསི་2་ི�ད་<་འཕགས་པའ་ི�ད་ཆསོ་

དང་། ད་ེཡང་ཐགོ་མ་ཉདི་ནས་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ཁངོ་ཚnའ་ིལ་ོ]ས་འད་ིདག་�བ་Xགོས་O་པར་£ན་:དེ་པའ་ི]་མཚན་ན་ིཁངོ་ཚnས་3་

དམར་=སི་བདོ་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པའ་ིལས་དནོ་འད་ིལ་ཞབས་འདགེས་Iས་པ་ད་ེརདེ། Ôན་ཚnགས་དབང་3ལ་=་ིཞབས་འདགེས་ལ་

མཚnན་ན་རང་མསོ་ཤགི་རདེ་ལ་3་ནག་Mང་¢ན་ལ་ཚད་ལས་བbལ་བའ་ིཕན་ཐགོས་Yང་ཡདོ་པ་ཞགི་རདེ། བÂ་ཤསི་ཚh་རངི་གསི་oལི་

བ�གས་2་ིཞབས་འདགེས་©ང་yས་ལས་མང་ཙམ་ཞགི་�ད་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་། ད་ེན་ིཁངོ་རང་ཉདི་2་ིཧ་ཅང་ཡ་ང་བའ་ིརང་མག་ོརང་

བQརོ་དང་Zག་བསམ་ཟལོ་མདེ་2་ི¢དོ་ནས་�ད་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོརདེ།  

3་ནག་གསི་བདོ་འད་ིཕམ་པར་:དེ་]འ་ིརགོས་རམ་ལ་དམགིས་ནས་~ང་ཤར་=སི་གང་ཡང་:ས་མདེ་མདོ། བདོ་2་ིདངེ་རབས་དམག་

དpང་བཅམོ་]འ་ིཆདེ་<་ཧ་ཅང་tངི་ཞནེ་པའ་ིདབང་ཆའ་ིXགོས་ཁག་དང་Zན་<་ལས་ཀ་:ས་ཡདོ་བiནེ། མ་ིགཞན་O་ལས་2ང་Zག་ཅགི་

གསི་3་ནག་ལ་རགོས་ཏག་ཏག་ད་ེ:ས་ཡདོ་པ་རདེ། ངའ་ིབསམ་�ལ་ལ་ད་ེན་ི3་དམར་=་ི3ལ་ཁ་ལ་ཕན་ཐགོས་:ས་པ་ད་ེརདེ་ལ། འད་ིན་ི

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ཁ་ནས་མ་བཤད་2ང་གསལ་པ་ོཡནི་པའ་ི]་མཚན་ཏ།ེ ཅའི་ིXརི་~ང་ཤར་ན་ིརང་ག་ི3ལ་རབས་2་ིམ་ི�་གཙn་བ་ོཆགས་

པ་ད་ེརདེ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ 3ལ་ཁབ་6བོས་ཆནེ་ཞགི་གསི་6བོས་©ང་ཞགི་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པའ་ིག་ོདནོ་=་ི6ངེ་ནས་བདོ་ལ་3་

མསི་དབང་བ>ར་:ས་པ་ད་ེའyགི་པ་རདེ་ཅསེ་ཕལ་ཆརེ་ཁ་གསལ་པརོ་མ་ིབcདོ་མདོ། འནོ་2ང་ད་ེན་ི3ལ་jའི་ིj་ིཚnགས་རངི་~གས་2་ི4་

དནོ་dད་<་3ལ་ཁ་ཞིག་ཡནི་པའ་ི�ལ་=སི་s་lབ་2་ིÉང་གཞ་ིཆ་ེཙམ་=་ིཐགོ་ནས་ད་ེsར་བcདོ་པ་རདེ། 

~ང་ཤར་ན་ིདམར་ཤགོ་པ་ཞགི་མ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཁངོ་ན་ིབདོ་གIང་གསི་à་¶་Oའ་ིདམར་ཤགོ་ཚnགས་པ་བྷལོ་ཤ་ེཝགི་ 

༼Bolshevik༽ག་ིcསེ་འ|ངས་པ་ཞགི་ཡནི་པའ་ིཉསེ་འགལེ་:ས་པའ་ིབདོ་མ་ིགཅགི་p་ད་ེརདེ་ལ། ད་ེལ་བ�ད་ནས་ཁངོ་ལ་ཉསེ་ཆད་

བཅད་པ་རདེ། འད་ིདང་། ད་ེབཞནི་ཁསོ་རང་ག་ིཉསེ་ཆད་<་འཇགིས་ཡརེ་བའ་ིམནར་གཅདོ་®ངས་པ་ད་ེགཉསི་ན།ི ཕལ་ཆརེ་བདོ་མ་ིགཡནོ་

Xགོས་པ་མང་པའོ F་མགི་a་ཁངོ་ཞངི་གཤགེས་དཔའ་བ་ོཞགི་a་བ>ར་བའ་ི]་[ནེ་ད་ེརདེ། 3ལ་jའི་ིཁརོ་Æག་a་ད་ེལས་2ང་མང་བའ་ིཐགོ་

ནས་~ང་ཤར་ན་ིདམར་ཤགོ་ག་ིཞངི་གཤགེས་དཔའ་བ་ོཞགི་ཡནི་པའ་ིRམ་པ་ད་ེཡང་ཡང་Xརི་ཐནོ་ཡངོ་ག་ིཡདོ་རདེ། དཔརེ་ན། 

RevolutionaryLeft.com ཞསེ་པའ་ིo་3་6།ེ འཛམ་Àངི་6ངེ་ག་ིèབས་ཆ་ེབའ་ིགཡནོ་Xགོས་2་ིÀངེ་6གེས་ཆ་ེཤསོ་ད་ེཡནི་ཞསེ་

oལི་�གོ་:དེ་པའ་ིམའ་ོརངི་~གས་པའ་ིÀངེ་6གེས་དརེ། ངས་~ང་ཤར་=་ིQརོ་ལ་Qད་ཆ་བཤད་རསེ་:ས་པ་འད་ིམཐངོ་ནས་ཡ་མཚན་

rསེ་Yང་ལ། འདརི་ངས་ད་ེལ་4མོ་�གི་མ་:ས་པར་བrར་འགདོ་:ས་ན་འད་ིsར།  

ཀ༽ “ང་3ལ་ཅན་=་ི|ན་གཡགོ་Rམས་ལ་ན་ིརང་ག་ིབདག་པ་ོ6་ེw་oག་དང་དགནོ་པ་དག་གསི་ཉསེ་ཆད་གཏངོ་ག་ིརདེ། མངི་ལ་~ང་ཤར་

ཟརེ་བའ་ིགIང་ག་ིལས་:དེ་ཅགི་6།ེ བཅསོ་>ར་བ་དÏས་མ་ཞགི་ལ་ ༡༩༣༠ ས་ོyངས་ནང་དམར་ཤགོ་ག་ིགསར་བcའེ་ིམག་ོ¢དི་:དེ་
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ཐབས་:ས་པའ་ིནག་ཉསེ་བཀལ་ཏ་ེ ངས་ཏག་ཏག་ཅགི་oན་ག་ིཡདོ་ན། … མ<ད་པ་ཅན་=་ིཐག་པ་ཁའོ F་མག་ོལ་བཅངིས་པ་ད་ེབཙFར་ནས་

མགི་བཏནོ་པ་རདེ། Xསི་O་ཁ་ོབཙnན་ཁང་ནས་ཤ་ིབ་རདེ། 

ཁ༽ jདོ་མངི་ Spartafc་ཅན་ན་ར།ེ མའ་ོལ་བཀའ་oནི་ཆའེ་ོI། ²་མSད་ནས་བདོ་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པ་ལ་བཀའ་oནི་ཆའེ་ོI།”ཞསེ་

|སི་འ<ག  

 

3ལ་རབས་�་བ་Rམས་2་ི�ན་dངོ་།  

¼་ཆ་ི(Dutch)Æལ་=་ི3ལ་རབས་�་བ་±་ེðར་ °་ཡལེ་༼ Pieter Geyl ༽=སི་ཁངོ་ག་ིདབེ་yགས་ཅན་ »་ེཔ་ོལ་ིཨནོ་འཐད་དང་མ་ི

འཐད།༼ Napoleon For and Against ༽ཞསེ་པའ་ིནང་། 3ལ་རབས་�་བ་Rམས་2སི་འདས་པའ་ིལ་ོ]ས་འ|་ིག་ིཡདོ་ན་ཡང་

ད་sའ་ིགནས་6ངས་2སི་ད་ེལ་¦གས་[ནེ་ཐབེས་�ལ་=་ིRམ་པ་ཧ་ལས་པ་ཞགི་བ6ན་ཡངོ་ག་ིའ<ག °་ཡལེ་=སི། »་ེཔ་ོལ་ིཨནོ་=་ིQརོ་

ལ་<ས་རབས་བJ་དM་པའ་ི�་�ན་སའི་ི3ལ་རབས་�་བ་Rམས་2སི་གཅགི་cསེ་གཉསི་མSད་2སི་ད:་ེཞབི་མ`ག་�མོ་:ས་པ་ད་ེདག་

གསི་�ལ་ཇ་ིsར་བ3་Kག་དའེ་ི<ས་Æན་རངི་ག་ི�་�ན་སའི་ིཆབ་�དི་2་ིམ་ིཚh་དང་བསམ་e་ོགཉསི་ཀའ་ིའགལ་G་དང་འCར་འyསོ་2་ི

རམི་པ་ཞགི་Xརི་མངནོ་:ས་ཡདོ་པ་ད་ེབ6ན་འ<ག  “མ་ིགཞན་དང་མ�ངས་པར་3ལ་རབས་�་བ་Rམས་2་ིབསམ་e་ོན་ི<ས་ཚnད་དང་ས་

ཆའ་ིཁརོ་Æག་གསི་བཟ་ོད:བིས་བཏནོ་ཡདོ་པ་རདེ།” ཅསེ་|སི་འ<ག 

ངའ་ིབསམ་�ལ་ལ། “ད་sའ་ིགནས་6ངས་”2སི་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་ལ་རང་ག་ིབདོ་2་ི3ལ་རབས་2་ི�མོ་གཞ་ིབཟ་ོ]་ལ་¦གས་[ནེ་ཐབེས་པ་

ད་ེརམི་པ་གཉསི་2་ིནང་ནས་མཐངོ་ཆགོ་པ་ཞགི་རདེ། དང་པ་ོན་ིཏན་ཏན་མའ་ོདང་རགི་གནས་གསར་བcའེ་ི<ས་Qབས་འད་ིཡནི་ཏ།ེ Qབས་

དརེ་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་བདོ་རགི་པའ་ིཐགོ་ལས་ཀ་:དེ་མག་ོབ�གས་ཡདོ། <ས་དརེ་བདོ་ནང་<་བདོ་2་ིརགི་གIང་དང་Qད་ཡགི་ག་ིབདེ་

jདོ་ཡངོས་O་´གོས་པ་4་མདེ་:ས་ཡདོ་ལ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ ༡༩༧༣ ལརོ་པར་£ན་:ས་པའ་ིQད་ཡགི་ག་ིདབེ་ཅགི་ག་ིÀངེ་བcདོ་<་

འད་ིsར། “ཉ་ེཆར་=་ིབདོ་ནང་ག་ིཆབ་�དི་ལས་འMལ་དག་གསི་བདོ་2་ིQད་ཡགི་ལ་གསར་བc་ེང་ོམ་ཞགི་ཐནོ་པར་:ས་ཡདོ།”ཅསེ་|སི་

འ<ག “ཉ་ེཆར་=་ིཆབ་�དི་ལས་འMལ་དག་”ཟརེ་བ་ད་ེན་ིདག་ེbན་ཆནེ་མ་ོགྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་ཧ་ལམ་རགི་གནས་གསར་བcའེ་ིQརོ་

བcདོ་2ནི་ཡདོ་ལ། ད་ེན་ི ༡༩༦༦ ལརོ་མག་ོབ�གས་ནས་ ༡༩༧༦ ལརོ་གIང་འ|ལེ་ཐགོ་ནས་མ`ག་�ལི་བ་རདེ།  

རམི་པ་གཉསི་པ་ད་ེན་ིཏནི་ཞའ་ོཕནི་=སི་མག་ོབ�གས་པའ་ིM་ཡངས་�དི་Yས་2་ིcསེ་འ|ལེ་<ས་Qབས་ད་ེཡནི་ལ། Qབས་དརེ་གྷལོ་ཌ་ི

ས་ིཐནེ་ན་ིརང་ག་ིཞབི་འ`ག་�་ཚnགས་པ་ད་ེ:དེ་ཆདེ་བདོ་ལ་ཡངོ་བJག་པ་རདེ་ལ། མཐའ་ན་དམར་པའོ F་གIང་འཛFན་པ་དང་Zན་<་གཉསི་

ཕན་གཉསི་མསོ་2་ིyསོ་མSན་ལ་མསོ་མSན་2ང་:ས་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ོམ་བཤད་ན། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་ན་ིe་ོVབོས་ཅན་=་ི3་ནག་དམར་ཤགོ་

དང་མ་4་རངི་~གས་པ་གསར་པ་འདསི་ཡདི་དབང་ཧ་ཅང་བ�ག་ཡདོ་ཅངི་། བདོ་2་ིགནད་དནོ་ཐད་2་ིགཞ་ི3་ཆ་ེབའ་ིཆབ་�དི་2་ི�ན་ཐ་ོ

ཞགི་a། ཁ་ོརང་གསི་བདོ་2་ིགནད་དནོ་ཆདེ་<་རང་ག་ིཐབས་ལམ་མཐའ་མ་ད་ེབཏནོ་པ་དང་། དའེ་ིནང་3་ནག་གསི་བདོ་2་ིཐགོ་ཆབ་�དི་

དང་དམག་དནོ། དཔལ་འ:རོ་=་ིདབང་བ>ར་འཛFན་]་ཡནི་མདོ། བདོ་མ་ིཚn་ན་ི “རགི་གIང་ག་ིÄང་rབོ་ཁརོ་Æག་”ཅགི་a་གནས་ཆགོ་]་

ཡནི་Qརོ་བcདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ༼46༽ 

                                                             
46 Goldstein, Melvin, “The Dragon and the Snowlion: The Tibetan Question in the 20th Century” (In CHINA 
BRIEFING, 1990, New York, the Asia Society, 1990. Reprinted in TIBETAN REVIEW, March 1991. 



 
 

Page 45 of 48 
 

གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་རང་ག་ིབདོ་2་ིདངེ་རབས་ལ་ོ]ས་ཞསེ་པའ་ིདབེ་འད་ིན་ིམཐའ་གཅགི་a་Xགོས་�ང་མདེ་པ་ཞགི་ཡནི་པར་བcདོ་ཡདོ། 

གཤམ་གསལ་འད་ིན་ིཁསོ་དབེ་དའེ་ིÀངེ་བcདོ་<་|སི་པ་ད་ེརདེ། “ད་ཡདོ་2་ིགཤམ་གསལ་མངི་ཚFག་འད་ིདག་ག་ིག་ོདནོ་གང་ཡནི་གཞརི་

བ·ང་གསི་བཤད་ན། དབེ་འད་ིན་ིབདོ་2་ིXགོས་གཏགོས་ཤགི་མནི་ལ་3་ནག་ག་ིXགོས་གཏགོས་ཤགི་2ང་མནི།  འད་ིན་ིབཙན་:ལོ་ནང་ག་ི

༧3ལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིགIང་ལ་རགོས་པ་:དེ་]ར་དམགིས་པ་ཞགི་མནི་ལ། 3་ནག་མ་ིདམངས་j་ིམSན་3ལ་ཁབ་ལ་རགོས་པ་:དེ་]ར་

དམགིས་པ་ཞགི་2ང་མནི།” ཞསེ་|སི་ཡདོ། 3་ནག་ག་ི>་4ལ་མཁས་པ་�་ེམནོ་ ལ་ེཡ་ེས་ི(Simon Leys)ཡསི་ w་ཞབས་ར་ོས་ེ ཊ་ེརལེ་

(Ross Terill)དང་3་ནག་ལ་མཁས་པ་གཞན་=་ིQརོ་ལ་ཞབི་འ`ག་:ས་པའ་ིནང་ཁངོ་ཚnས་ཡང་ཡང་བ�གས་པའ་ིXགོས་�ང་མདེ་པའ་ི

Qརོ་ལ་འད་ིsར་བcདོ་འ<ག “མཁས་པ་ན་ིཚnར་བའ་ིའགོ་�ང་བ་ཞགི་མ་རདེ། ཁསོ་<ས་]ན་ནས་དÑལ་Qར་རམ་�གས་¥རོ་གཅགི་ལ་

ངསོ་གཉསི་ཡདོ་པ་ད་ེoན་=་ིཡདོ། ངའ་ིབསམ་�ལ་ལ། དཔརེ་ན། གལ་�དི་�དེ་རང་གསི་མཁས་པ་ཁངོ་ལ་ཨ་¦་ཝ་ིཛF་

(Auschwitz)47ཞསེ་པའ་ིབཙnན་ཁང་Qརོ་འo་ིགaགས་:ས་པའ་ིདབང་<་བཏང་ན་ཡང་། ཁངོ་གསི་ད་<ང་ གལ་�དི་མ་ིཞགི་གསི་རང་ག་ི

Xགོས་གཏགོས་2་ིརནི་ཐང་ཚད་འཇལ་s་བ་ད་ེjད་ནས་ན་ཛFའ་ིརནི་ཐང་s་བ་ད་ེཚད་འཇལ་བའ་ིང་3ལ་འཛFན་]་ཡདོ་མ་རདེ་ཅསེ་བཤད་

Sབ་དགསོ་པ་རདེ། ད་ེs་ན་ཡང་། ན་ཛFའ་ིརནི་ཐང་ཚད་འཇལ་s་བ་ད་ེན་ིགཞན་དང་མ་ིའo་བ་ཞགི་ཏན་ཏན་རདེ།”༼48༽ ཅསེ་|སི་འ<ག 

�་ེསའི་ིརངི་~གས་པ་(Fascist)འམ་Wད་tངི་མ¢གེས་འཛFན་རངི་~གས་པའ་ིཨ་ིཊ་ལ་ིཡསི་ ཨ་ིཐ་ོཔ་ིཡ་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་Qབས་O་

ད:ནི་ཇ་ིདང་�་རན་སའི་ིX་ི�དི་eནོ་ཆནེ་ཚnའ་ིབསམ་e་ོགཏངོ་Xགོས་¢དོ་2་ིཧ་ལས་པའ་ིXགོས་རསི་|ལ་བའ་ིབསམ་�ལ་དའེ་ིདཔ་ེ

མཚnན་s་;་ཞགི་ངས་_ནོ་ལ་བཤད་ཟནི་པ་ཡནི། ང་ཚnས་རང་ཅག་ན་ིQབས་བབ་2་ིདམག་དནོ་དང་བཙན་འÊལ་ན་ིད་ེལས་2ང་ཆ་ེབའ་ི

དགསོ་དནོ་ཞགི་ག་ིཆདེ་<་Yང་བ་ཞགི་ཡནི་པར་ཡདི་ཆསེ་rསེ་བJག་Qབས། ད་ེའoའ་ི“Xགོས་�ང་མདེ་པའ་ི”བསམ་e་ོགཏངོ་6ངས་ལ་

མསོ་མSན་:དེ་]ར་ཕན་ཐགོས་པ་ོཡདོ་རདེ། ༡༩༣༧ ལརོ་ཉ་ིཧངོ་གསི་3་ནག་ལ་ཕར་bལོ་:ས་Qབས། �བ་Xགོས་2་ིམང་པ་ོཞགི་གསི་

3་ནག་ལ་ཤ་ཞནེ་4་ནས་མདེ་པ་ད་ེའo་མནི་ན་ཡང་། ཉ་ིཧངོ་ལ་དགའ་Xགོས་2་ིs་�ལ་བ·ང་བ་རདེ། གཤམ་གསལ་འད་ིན་ིÐང་ཧའེ་ིནང་

�བེ་གསདོ་:ས་པའ་ིQརོ་¹ནོ་ཌནོ་yངོ་�རེ་<་ཡདོ་པའ་ི<ས་བབ་(The Times)ཅསེ་པའ་ིཚགས་པར་<་འཁདོ་པའ་ི4མོ་�གི་པའ་ི

གཏམ་ཞགི་ནས་oངས་པ་ཡནི། 

“3་མའི་ིམ་ིསརེ་=་ི¢དོ་ནས་ད་ེའoའ་ིཚh་�གོ་ཤརོ་བ་Yང་ཡདོ་པ་༼ད་ེཚnའ་ིམང་པ་ོཞགི་ན་ིཆས་Åས་�ས་པའ་ིདམག་མ་ིརདེ།༽ན་ིའགགོ་a་

མདེ་པ་ཞགི་དང་ཡང་ན་À་ོ;ར་=་ི[ནེ་ངན་ཞགི་རདེ་ལ། ང་ཚnར་ངསེ་ཤསེ་ཐབོ་པ་ན།ི འད་ིལ་ཉ་ིཧངོ་པ་Rམས་ལས་Zག་པའ་ིའ=དོ་ག<ང་

:དེ་མཁན་O་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ།” ཅསེ་འཁདོ་འ<ག 

<ས་Qབས་ད་ེལ་མང་པ་ོཞགི་གསི་ཉ་ིཧངོ་གསི་Çགོ་ཟ་¶ལ་Oངས་དང་cསེ་~ས་ཅན་=་ི3་ནག་ད་ེཡར་ཐནོ་དང་གངོ་འཕལེ་<་འདདེ་ཆདེ་

དམག་འTག་3ག་ག་ིཡདོ་པར་བསམས་པ་རདེ། �་�ན་ས་ི3ལ་ཁབ་ལ་མཚnན་ན། རང་གསི་ཨ་�་ིར་ིཀའ་ིཨལ་ཇ་ིར་ིཡ་(Algeria)3ལ་

ཁབ་དང་3་དཀར་ནག་ནས་བསགས་པའ་ིཉམས་®ངོ་གཞ་ིའཛFན་:ས་ཏ་ེདམག་འཐབ་ད་ེལ་ཡར་ཐནོ་:དེ་པའ་ིལས་དནོ་(The mission 

civilisatrice) ཞསེ་འབདོ་¶ང་བ་ཞགི་རདེ། 

གཅགི་:ས་ན་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=སི་རང་ཉདི་ལ་Xགོས་�ང་མདེ་Qརོ་ཧ་ཅང་གསལ་པརོ་བcདོ་ཟནི་པའ་ིcསེ་དརེ། རང་ཉདི་2སི་རང་ཉདི་ལ་

rནོ་བcདོ་ཡངོ་གཞ་ིཞགི་བཟ་ོག་ིའ<ག་བསམས་ནས། Àངེ་བcདོ་ནང་ག་ིཐགི་Kངེ་འགའ་ཡ་ིམ`ག་a་རང་Xགོས་�བ་པའ་ིcདོ་པ་འགའ་

�ནོ་པ་བཏབ་ཡདོ་པ་རདེ། cདོ་པ་འད་ིགལ་ཆནེ་པ་ོམནི་པ་དང་ནན་ཏན་=སི་བར་གནས་བ�བས་པ་ཡནི་པར་བ6ན་པ་ད་ེགཉསི་ལ་མ་sསོ་

                                                             
47 འད་ིན་ི»་ཛF་འཇར་མན་པས་འཇི�་མི་རིགས་�བེ་གསདོ་:ས་སའི་བཙnན་¾་ཆེ་ཤོས་དེའི་མིང་ཡིན་པ་དང་ད་sའི་±་ོ¹ན་3ལ་ཁབ་2ི་ཁངོས་O་ཡདོ། >ར་མཁན་

=ིས། 
48 Simon Leys, The Burning Forest, Paladin, U.K., 1988. 
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པར། གཅགི་:ས་ན་འད་ིན་ིཤ་ཞནེ་6ནོ་པའ་ིcདོ་པ་ཞགི་a་ངསོ་འཛFན་:ས་ཆགོ་པ་རདེ། ད་ེཡང་འད་ིsར། “དངེ་རབས་2་ི<ས་Qབས་¢དོ་

<་བདོ་མ་ིདང་3་མ་ིགཉསི་ཀའ་ིཐགོ་ནས་དཀའ་kག་®ངས་པ་ད་ེལ་ཧ་ཅང་ག<ང་སམེས་མཉམ་བrདེ་མ་ི:དེ་]་ན་ིདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞགི་

རདེ།”ཅསེ་|སི་འ<ག 

འཇར་མན་པ་ས་ཡ་མང་པསོ་»་ཛFའ་ིའགོ་a་kག་བ_ལ་®ངས་ཡདོ་པ་རདེ་ལ། མང་པ་ོཞགི་ན་ིs་iགོ་ཁང་དག་a་ཤ་ིrནོ་Yང་ཡདོ་པ་རདེ། 

ཡནི་ན་ཡང་ང་ཚnས་འཇ�ི་མ་ིརགིས་བསད་པའ་ི�བེ་གསདོ་ཆནེ་མ་ོ(the Holocaust)དང་Æ་རབོ་2་ིའཇ�ི་མ་ིརགིས་2་ིགདོ་ཆག་ཆནེ་

མ་ོད་ེÀངེ་Qབས། ང་ཚnས་རང་ཅག་ག་ིXགོས་�ང་མདེ་པའ་ིRམ་པ་ཇ་ིs་བ་བཞནི་6ནོ་ཆདེ་<་འཇར་Áན་པས་2ང་kག་བ_ལ་®ངས་Qརོ་

ལ་ཆ་�མོ་=་ིQད་ཆ་ཞགི་བཤད་དགསོ་འཁལེ་=་ིཡདོ་མ་རདེ། ཌ་ེན་ེཡལེ་ ཇ་ོ»་ གྷལོ་¼་གནེ་༼ Daniel Jonah Goldhagen༽=་ི

4དོ་tགོ་ཡདོ་མདོ་|ནི་ཆ་ེབ་Yང་བའ་ིདབེ་ ཧ་ིཊ་ི¹ར་=་ིདང་eངས་དམར་གསདོ་པ་Rམས། (Hitler’s Willing Executioners) 

ཅསེ་པ་དརེ། འཇ�ི་མ་ིརགིས་ལ་ཡ་ང་མདེ་པའ་ིནག་ཉསེ་:དེ་མཁན་Rམས་དང་། མ་¶ངས་ག<ག་µབ་ཅན་=་ིདབང་>ར་བ་Rམས་2སི་

འཇར་མན་མ་ིདམངས་ལ་དབང་བ>ར་:ས་པའ་ིལས་དབང་ངན་པ་ལ་འKད་པའ་ི]་མཚན་=སི། འཇར་མན་=་ིམ་ིདམངས་ན་ིབ�ནོ་

འÊགས་ཁག་འགལེ་:དེ་འསོ་མདེ་པའ་ིཉསེ་པ་གཟདེ་མཁན་a་Cར་ཡདོ་ཅསེ་པའ་ིs་�ལ་ད་ེན་ིÅན་མ་ཞགི་ཡནི་པར་བ6ན་ཡདོ་པ་རདེ། 

གྷལོ་¼་གནེ་=སི་གནས་�ལ་ཞགི་བ6ན་ཡདོ་པ་ན།ི j་ིཚnགས་གང་ཞགི་ག་ིནང་ག་ིj་ིཚnགས་དང་མ་ི¥རེ་པ་ཚnས་མ་ིརབས་མང་པའོ F་རངི་

འཇ�ི་མ་ིརགིས་2་ིQརོ་ལ་ད་ེའoའ་ིདགག་Xགོས་2་ིམ་¶ངས་སམེས་ངན་=་ིRམ་འCར་rདེ་�ངི་:ས་ཡདོ་པའ་ིམཐའ་མ`ག་གམ་4་ེམའོ F་

Rམ་པ་ན་ི མ་ིགསདོ་¢ག་�རོ་ཆནེ་མ་ོད་ེཡནི་པ་ལས། བཙན་དཔནོ་གཅགི་གམ་ཡང་ན་ཆབ་�དི་ཚnགས་པ་གཅགི་གསི་བཟསོ་པའ་ིSན་མངོ་

མ་ཡནི་པའ་ིལས་འMལ་ཙམ་ཞགི་མ་རདེ་ཅསེ་བ6ན་པ་ད་ེརདེ།  བདོ་མ་ིRམས་ན་ིcསེ་~ས་W་W་ོདང་|ན་གཡགོ་ག་ིབདག་པ་ོཞགི་ཡནི་

པའ་ི3་མའི་ིག་ོནརོ་=་ིs་6ངས་ད་ེཚn་ན་ིང་ོབའོམ་རང་བཞནི་=་ིཐགོ་ནས་མ་ིའo་བ་ཞགི་ཏན་ཏན་ཡནི་པ་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་། ཕལ་ཆརེ་འཇར་

མན་3ལ་ཁབ་a་འཇ�ི་མ་ིརགིས་ལ་ག་ོནརོ་=་ིs་6ངས་�བ་ཡདོ་པ་ད་ེཙམ་ཞགི་3་ནག་ག་ིj་ིཚnགས་O་ཡང་�བ་ཡདོ་པ་རདེ། མ་ིརགིས་

ད:་ེའ:དེ་2་ིའyལེ་བcདོ་འད་ིདག་ན་ིད་sའ་ིཆ་ལ་ཡང་3་ནག་གIང་དང་མཁས་པ། dབོ་མ་༼མཐའ་ན་X་ི3ལ་<་ཡང་༽། ད་<ང་3་

རགིས་དÏས་མ་བཅས་2སི་འSས་ཤརོ་མདེ་པའ་ིཐགོ་ནས་3་ནག་གསི་བདོ་ལ་བཙན་བ·ང་:ས་པ་དང་བདོ་མ་ིRམས་བཙན་འགོ་a་བJག་

པ་ད་ེའསོ་ཤངི་འཚམ་པར་བcདོ་པའ་ིའyལེ་བcདོ་གཙn་བ་ོདང་6བས་བད་ེཔ་ོད་ེརདེ། 

ད:ནི་ཇའི་ི3ལ་རབས་�་བ་མའ་ེཀལེ་ ས་ིཏན་�རོ་ཌ་ི༼ Michael Stanford ༽ཡསི་ 3ལ་རབས་ཤསེ་:འ་ིརང་བཞནི་ (The 

Nature of Historical Knowledge) ཞསེ་པའ་ིདབེ་a། གལ་�དི་3ལ་རབས་�་བ་Rམས་2སི་ཡ་རབས་2་ིརགིས་ལ་

གཡལོ་ནས། “Xགོས་རསི་མདེ་པ་”འམ་ཡང་ན་ཡ་རབས་དང་|ལ་བའ་ི3ལ་རབས་ཤགི་|སི་ཚh། “3ལ་རབས་མཁན་=་ི�ན་dངོ་ཡག་

ཤསོ་དའེ་ིམ`ག་འ|ས་O་ཁངོ་ཚnས་འདདོ་མསོ་མ་ི:དེ་པ་ཞགི་འངོ་6།ེ མངི་ནས་བསོ་ན། 3ལ་རབས་�་བ་Rམས་2་ི¢དོ་<་ཡདོ་པའ་ིཡ་

རབས་དང་|ལ་བའ་ིRམ་འCར་ནས་རང་ག་ིWགོ་མཁན་ཚnའ་ི¢དོ་2་ིRམ་འCར་ཞགི་ལ་�ང་བ་6།ེ ད་ེན་ིཐགོ་མར་ཡ་རབས་མ་རབས་2་ི

ད:་ེབ་མ་ིཤསེ་ཤངི་། ད་ེནས་ ཕལ་ཆརེ་ཡ་རབས་བཟང་jདོ་ལ་ངསོ་ལནེ་མ་ི:དེ་པའ་ིRམ་འCར་ཞགི་ག་ིནང་�ང་ག་ིརདེ་”ཅསེ་ང་ཚn་ལ་ཉནེ་

བz་བཏང་འ<ག ༼49༽ 

ཡནི་ན་ཡང་། ས་ིཏན་�རོ་ཌ་ིཡསི་|སི་པའ་ིཡ་རབས་མ་རབས་2་ིད:་ེབ་མ་ིཤསེ་པའ་ིགནས་བབ་ད་ེལ་བསམ་བཞནི་མནི་པར་ “�ང་བ་

”འམ་ཡང་Rམ་ད�དོ་2་ི�ས་པ་མ་½ང་བ་ཙམ་ཞགི་མ་ཡནི་པར།  ད་sའ་ི3་ནག་༼དང་བདོ་༽2་ིQརོ་ལ་|སི་པའ་ི “Xགོས་�ང་མདེ་པའ་ི

”4མོ་ཡགི་ད་ེཚnའ་ིམང་ཆ་ེབའ་ིནང་¥རེ་དནོ་�བ་པ་དང་བསམ་བཞནི་<་:ས་པའ་ིདནོ་དངསོ་ཡདོ་�དི་པ་རདེ། གནད་དནོ་འདའི་ིཐད་ལ་3་

ནག་ག་ི4མོ་རགི་Qརོ་ལ་ཨ་རའི་ིམཁས་པ་yགས་ཅན་±་ེར་ེ ལནི་ཁ་ི(Perry Link)༼50༽ དང་། ཧངོ་ཀངོ་dབོ་�་ཆནེ་མའོ F་དག་ེbན་ཆནེ་

                                                             
49 Stanford Michael. The Nature of Historical Knowledge. Oxford: Basil Blackwell, 1986. 
50 Perry Link, “The Anaconda in the Chandelier”, The New York Review of Books, April 11, 2002. 
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མ་ོ�ར་ས་ེཏནེ་ ཨ་ེ ཧལོ་ཛF་(Carsten A. Holz) ༼51༽ཡསི་|སི་པའ་ི4མོ་ཡགི་Rམས་ངས་ལན་གཅགི་མནི་པར་ཡང་ཡང་བཤད་ཡདོ་

ལ། ཉ་ེཆར་ཡང་�བ་Xགོས་པའ་ིམཁས་པ་ཚnས་རང་ཉདི་2སི་རང་ཉདི་ལ་iགོ་ཞབི་ཚnད་འཛFན་:དེ་<་འ`ག་]འ་ིཆདེ་<་པ་ེཅནི་=སི་6ངས་

འཛFན་ཇ་ིsར་ཚགས་�ད་པརོ་:ས་ཡདོ་པའ་ིQརོ་ལ་w་ཞབས་±�ལ་ མའོ་ོན་ེ(Paul Mooney)ཡསི་|སི་པའ་ི�ན་ཐ་ོ༼52༽ད་ེང་ཚn་ལ་

ཐབོ་ཡདོ་པ་རདེ། 

3་ནག་གསི་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་ན་ིརང་Xགོས་2་ིབདོ་རགི་པའ་ིམཁས་པ་གཙn་བ་ོད་ེཡནི་པར་བ4་ིབཞནི་ཡདོ་ཚnད་འ<ག  གལ་�དི་མ་ིགཅགི་

གསི་བདོ་2་ིQརོ་ལ་བཏནོ་པའ་ི3་ནག་གIང་ག་ི3བ་ཤ་དཀར་པའོ F་དབེ་ད་ེབཙལ་ནས།  “ལ་ོ]ས་རང་བཞནི་ཅན་=་ིའགགོ་a་མདེ་པའ་ི

བདོ་2་ིདངེ་རབས་ཅན།”( The Historical Inevitability of Tibet’s Modernization) ཞསེ་པ་ལ་བsས་པ་ཡནི་

ན། ཁངོ་ཚnས་ཐགོ་མར་�ངས་O་oངས་པའ་ི~ང་s་ེབ་ད་ེན་ིགྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ི3ལ་རབས་རདེ།༼ 53༽  གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་ན་ི Èན་ O་ßནི་

(Han Suyin)དང་ ཨ་ིས་ིརལེ་ ཨབེ་ས་ིཏནེ(Israel Epstein)། ཊམོ་ ག་ིརནེ་ཕལི་ཌ་ི(Tom Grunfeld)s་;འ་ི3་ནག་ག་ིoལི་

བ�གས་པ་jརི་བཏང་བ་ཞགི་མ་རདེ། ཁངོ་ག་ིབ�བ་:་ན།ི 3་ནག་ག་ིoལི་བ�གས་Rམས་མ་བཅསོ་བrར་Gསོ་:་]་མ་ཡནི་པར།  ད་

sའ་ིགནད་དནོ་ཁག་དང་ད་ེབཞནི་བདོ་2་ིལ་ོ]ས་ནང་ག་ིགསལ་ཁ་མདེ་པ་Rམས་རགི་4ལ་½ན་པའ་ིཐགོ་ནས་ཇ་ེཆརེ་གཏངོ་བ་དང་·ར་

འཇགོ་:དེ་]་ད་ེརདེ་ལ། ད་ེsར་:ས་པས་Sན་མངོ་མ་ཡནི་པའ་ི�ད་ཆསོ་Rམས་རབ་རབི་ཅགི་ཆགས་]་རདེ།  ད་ེཡང་དཀར་པ་ོནག་པརོ་

བ>ར། བདནེ་པ་Åན་མར་བ>ར། w་ཞབས་È་རལོ་ཌ་ི མེག་Á་ིལན་(Harold McMillan)=་ིབཤད་�ལོ་ལ་ལད་མ་ོ:ས་ན། ཉསེ་པ་

ཕགོ་མཁན་Rམས་གསདོ་མཁན་<་བ>ར་]་ད་ེརདེ།  

ད་ེན་ིགཅགི་:ས་ན་�དི་འཛFན་ཁ་ིལནི་ཊནོ་(Clinton)=སི་3་ནག་ག་ིཚnང་འ|ལེ་དང་འy་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་གཉསི་འ|ལེ་མདེ་བཟ་ོའདདོ་

Yང་6།ེ 3་ནག་འད་ིའཛམ་Àངི་ཚnང་དནོ་�གི་འÊགས་(WTO)ནང་ང་ོ�དོ་:ས་པའ་ིQབས་ད་ེཙམ་ཞགི་ལ། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་ན་ིཨ་རའི་ི

3ལ་ས་ཝ་ཤངི་ཊནོ་ཌ་ིས་ི(Washing DC)�ལ་<་yོས་ཚnགས་2་ིཉན་ཞབི་སགོས་2་ིཆདེ་<་ཧ་ཅང་དགསོ་མཁ་ོYང་བའ་ི]་མཚན་ད་ེ

ཡནི་པ་རདེ། ཊལེ་~་ར་ིཌ་ེར་ིབའོ F་Àགོ་བtན་<ས་6ནོ་(Telluride Mountain Film Festival)Qབས་2་ིབདོ་དང་འ|ལེ་བའ་ིབy་ོ

Àངེ་ཞགི་ག་ི6ངེ་<། མཉམ་འ|ལེ་3ལ་ཚnགས་O་བཅའ་�དོ་ཁ་ིལནི་ཊནོ་=་ིw་ཚབ་�་ིཆར་ཌ་ི ཧལོ་བ་ིརགོ་°་ི (Richard 

Holbrooke) ཞསེ་པས་གྷལོ་ཌ་ིས་ིཏནེ་ལ་བ6དོ་བ_གས་ཆནེ་པ་ོབཏང་བ་ད་ེངས་ག་ོYང་། ཧལོ་བ་ིརགོ་°་ི༼ད་s་3་ནག་ག་ིཆདེ་<་

yསོ་ཚnགས་2་ིམག་ོའoནེ་འཚnལ་མཁན་ཞགི་ཡནི་པ།༽ན་ིགྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་དང་Zན་<་བདོ་ལ་བrདོ་ཡདོ་པ་དང་། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ིQད་ཆ་

Rམས་བདོ་2་ིཐགོ་ལ་མཐར་Sག་པའ་ིQད་ཆ་དརེ་བ4་ིབ་ན་ིགསལ་པ་ོརདེ།  

ག་ོབ་ད་ེsར་eངས་པ་ཡནི་ན། གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་དང་ཁའོ F་ཤསེ་ཡནོ་=་ིལས་ཀ་ད་ེཚn་ན་ི༼ཁངོ་གསི་ཆདེ་མངགས་:དེ་བསམས་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་

sསོ་པར་༽ 3་ནག་དང་Zན་<་ཚnང་འ|ལེ་=་ིབཀག་3་དyལོ་]འ་ིཐད་བཟང་jདོ་2་ིཆ་ནས་དང་།  ད་ེབཞནི་ཆབ་�དི་དང་ཤསེ་རགི་ག་ིཆ་

ནས་དགག་:་:དེ་པ་ད་ེཚn་�ས་©ང་<་གཏངོ་dད་འདས་པའ་ིལ་ོང་ོབJ་Kག་འགའ་ཞགི་ག་ིརངི་ལ་འཛམ་Àངི་རང་བཞནི་=་ིའབད་བ4ནོ་

ཆནེ་པ་ོཞགི་:ས་པ་དའེ་ིཆ་ཤས་O་མཐངོ་�དི་པ་ཞགི་རདེ། ཨ་ེཤ་ཡའ་ི3ལ་རབས་2་ིབrར་�གི་ན་ིཐབས་Yས་འདའི་ིནང་ག་ིགལ་ཆའེ་ི

�ད་ཆསོ་ཤགི་རདེ། ད་ེཡང་3་ནག་དང་ཨ་ེཤ་ཡ་ན་ིགནའ་བའོ F་དཔལ་ཡནོ་དར་བའ་ིས་�ལ་ཡནི་ལ། དརེ་j་ིཚnགས་2་ིམཐ་ོདམའ་ིལམ་

~གས་དང་�གི་འÊགས། �ལོ་]ན་བཅས་ལ་གལ་ཆའེ་ིརནི་ཐང་བ4་ིའཇགོ་:དེ་པ་རདེ། ད་ེལ་�བ་Xགོས་པ་ཚnས་�བ་Xགོས་པའ་ིའy་ོབ་

                                                             
51 Carsten A. Holz, “Have China Scholars All Been Bought?” April 2007 Far Eastern Economic Review. 
52 Paul Mooney “Want access? Go easy on China” June 21, 2008, The National. 
53 http://www.china.org.cn/e-white/20011108/4.htm. Government White Papers. The Historical Inevitability of 
Tibet’s Modernization. 
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མའི་ིཐབོ་ཐང་དང་དམངས་གཙn། རང་དབང་ག་ིགལ་ཆའེ་ིརནི་ཐང་ད་ེའཛFན་དགསོ་པའ་ིà་�གས་:ས་ཏ་ེམ་Mས་པ་:དེ་]་ཡདོ་མ་རདེ་ཅསེ་

པ་འད་ིལ་ནན་ཏན་:ས་ཡདོ་པ་རདེ།  

ན་ོབྷལེ་གཟངེས་iགས་ཐབོ་མཁན་=་ིདཔལ་འ:རོ་རགི་པ་བ་ ཨ་ý་ིཏ་ཡ་ སནི་༼ Amartya Sen༽ =སི་ ཨ་ེཤ་ཡའ་ི3ལ་རབས་ད་ེ 

“�དི་དབང་¥རེ་གཅདོ་རངི་~གས་2་ིརནི་ཐང་ག་ིད:་ེབ་©ང་yས་ཤགི་ག་ིང་ོབརོ་” 6ནོ་ཐབས་:དེ་པ་ན་ི “ཨ་ེཤ་ཡའ་ིམཁས་པའ་ི�ལོ་

]ན་<་ཡདོ་པའ་ིབསམ་e་ོ{ག་ཅངི་�་ཚnགས་པ་ད་ེདང་མSན་པ་ོ�ང་ཙམ་ལས་ཡདོ་མ་རདེ་”ཅསེ་ང་ོbལོ་¦གས་ཆརེ་:ས་འ<ག ཁངོ་ག་ི 

ཡར་3ས་བཞནི་རང་དབང་།(Freedom as Development) ཞསེ་པའ་ིདབེ་2་ིནང་། ཁངོ་གསི་དགག་པ་ཚ་ནན་ཞགི་དང་བཅས་

ད་ེའoའ་ིབ4སི་མདེ་རངི་~གས་ད་ེམཐའ་གཅགི་a་དརོ་ཡདོ་ཅངི་། འད་ིན་ི གྷལོ་ཌ་ིས་ིཐནེ་=་ི e་མའ་ི3ལ་ཁབ་ཤ་ིབ་ཞསེ་པའ་ིདབེ་འདའི་ི

གཞ་ི4་ལ་མ`ག་�མོ་3ག་]ར་འསོ་ཤངི་འཚམ་པར་མཐངོ་6།ེ ད་ེཡང་། 

“འཛhམས་དགོས་ཅན་=་ི3ལ་རབས་2སི་འཛhམས་དགོས་ཅན་=་ིཆབ་�དི་ལ་དག་ཐརེ་གཙང་སལེ་གང་ཡང་མ་ི:དེ་པ་རདེ།” 

 

 
༼བ>ར་མཁན་=་ིམཆན།   དངེ་རབས་བདོ་2་ིལ་ོ]ས་འད་ིགསལ་པརོ་བཤད་]་དང་ཤསེ་]་ན་ིཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆ་ེབ་�སོ་མདེ་

ཐགོ   X་ི3ལ་མཁས་པས་བ4མས་པའ་ིབདོ་2་ིལ་ོ]ས་དག་ལ་བདོ་2་ིམཁས་པས་བrར་ཞབི་དང་ད�ད་ཞབི་2སི་དག་སལེ་:དེ་]་

ན་ིཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡནི་པ་ན་ི�སོ་མ་དགསོ།  འདརི་Kན་=སི་མ་བwལ་éང་eངས་2སི་4མོ་པ་པ་ོyགས་ཅན་འཇམ་ད:ངས་

ནརོ་;་ལགས་2་ིད�ད་4མོ་འད་ིབདོ་ཡགི་a་ཕབ་བ>ར་:ས་པ་ཡནི་ལ། འདའི་ིདམགིས་Æལ་ཡང་རང་དང་Qལ་མཉམ་ཚnས་འད་ིདག་

ལ་ཤསེ་iགོས་Sབ་པའ་ིཆདེ་ཁ་ོན་ཡནི།  4མོ་ཡགི་འད་ིབ>ར་Qབས། ད:ནི་ཡགི་ཚFག་4ལ་དང་དམགིས་བསལ་3ལ་རབས་སགོས་

ཆདེ་ལས་2་ིམངི་ཚFག་མང་བ་ད་ེརགིས་Kན་=སི་ད:ནི་ཡགི་ཚFག་མཛnད་ཁག་ལ་བxན་ནས་འKལ་བ>ར་:ས་ཡདོ་ལ། ག་ོདཀའ་བའ་ི

cདོ་པ་Rམས་ལ་iགས་བཏབ་ནས། ཨནི་ཌ་ིß་ན་མཐ་ོdབོ་2་ིདག་ེbན་ཆནེ་མ་ོཨ་ིལའི་ོཊ་ིVརེ་ལངི་ལགས་O་བཅར་གaགས་2སི་

བཅསོ་ཡདོ། ད་<ང་གལ་ཆའེ་ིཚFག་དནོ་Rམས་ཐད་ཀར་བ>ར་མ་Sབ་པའམ། ཡང་ན་འCར་ནརོ་བ། ད་ེབཞནི་ལགོ་པར་བ>ར་བ་སགོས་

rནོ་=་ིརགིས་ཅ་ིམཆསི་Rམས་མ�ནེ་½ན་Wགོ་པ་པ་ོཚnས་ཡ་ོབ�ངས་ཡངོ་བ་I་ཞངི་། དགོས་པ་མཆསི་རགིས་Rམས་མ་ཡགི་ད:ནི་

ཡགི་ལ་བxན་ནས་ག་ོབ་ལནེ་རགོས་ཞསེ་I་བ་ཡནི། དག་ེའ<ན་རབ་གསལ་=སི། ༢༠༠༨ ལའོ F་G་ ༡༡ ཚhས་ ༡༨ ཉནི།༽ 

 

 


