དེབ་ཐེར་ནག་པོ།-གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་དང་བོད་
2ི་3ལ་རབས་བ4ིས་མེད།

BLACK ANNALS: Goldstein & The
Negation Of Tibetan History
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འཇམ་ད:ངས་ནོར་;ས་བ4མས།
དགེ་འ<ན་རབ་གསལ་=ིས་བ>ར།

(༢༠༠༨ ལོར་གཞི་འCར་:ས་ཤིང་། ༢༠༡༨ ལོའ་F G་དང་པོར་འCར་བཅོས་Iས་པའོ།།)
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༢༠༡༨ ལོའ་F འCར་:ང་།
འདས་པའི་མི་ལོ་བJ་Kག་གཅིག་ཙམ་རིང་ལ་Mས་པས་འCར་=ི་ལས་ཀ་འགའ་ཞོར་ལས་O་:ས་ཤིང་།

དེ་དག་2ང་མ་ཡིག་ད:ིན་

Qད་<་ཡོད་པའི་བ6ན་བཅོས་Rམས་ལ་གང་Sབ་ཅི་Sབ་2ི་Rམ་པ་ཞིག་གིས་བོད་འCར་=ི་ལས་ལ་Iགས་པ་ཞིག་ཡིན།
ནོར་འTལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་གཟབ་ནན་མ་:ས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་།
གཅིག་གིས་བ>ར་ཅིང་།
ཟེར་ན།

འོན་2ང་

དེ་ཡང་འKལ་<་བ>ར་ཅིང་འKལ་<་Vེལ་བའམ་ཡང་ན་Wོག་ཐེངས་

བ>ར་ཐེངས་གཅིག་གིས་Vེལ་བ་དེ་རེད།

འོ་ན་མ་བཅོལ་བའི་ལས་ཀ་འདི་ཅིའི་Xིར་:ེད་དགོས་Yང་སོང་

དེ་ནི་བདག་བོད་2ི་Qད་ཡིག་ལ་<ངས་ཤིང་ཞེན་པའི་Zག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེས་[ེན་:ས་པ་ལས་གཞན་འདི་དག་

ལས་རང་ཉིད་ལ་ཐོབ་]་ནི་གང་ཡང་མ་མཆིས་སོ༎

_་ལོའ་F ལོ་མ`ག་a་བོད་ནང་གི་དགེ་bན་ཞིག་གིས་དེབ་ཐེར་ནག་པོར་འCར་བཅོས་ཤིག་དགོས་Qོར་བཤད་cེས་གཞི་ནས་dར་ཡང་_་

འCར་ལ་འCར་བཅོས་2ི་ལས་འདི་དང་<་eངས་པ་ཡིན། དཀའ་བ་དང་<་ལེན་པ་དེའི་]་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི་Qབས་འདི་ཙམ་ལ་bན་
པད་མ་འ;མ་=ིས་ ”Wོག་མཁན་=ིས་གོ་Sབ་པ་ཞིག་བ>ར་]་ནི་ལོ་ཙ་བ་Rམས་2ི་ལས་འགན་རེད།

འCར་གང་ཞིག་Wོག་མཁན་

Rམས་2ིས་གོ་མི་Sབ་ཚh་གོ་Sབ་2ི་མི་འ<ག་ཅེས་བcོད་]་ནི་Wོག་མཁན་=ི་ཐོབ་ཐང་རེད།•ཅེས་པའི་Qད་ཆ་ཞིག་2ང་Yང་བ་ལ་བiེན་
ནས་_་ལོའ་F དMན་ཁའི་Mང་གསེང་དེ་jད་ནས་འདི་ལ་འCར་བཅོས་:ེད་པའི་དཀའ་བ་དེ་བཟོད་པར་:ས་པ་ཡིན།

འCར་བཅོས་Qབས་O་ཐོག་མར་dར་ཡང་མ་ཡིག་དང་འCར་གཉིས་གཤིབས་བkར་:ེད་བཞིན་ལན་གཅིག་Iས་དག་lབ་པ་:ས་
ཤིང་།

དེ་ནས་;་མོ་ཚh་རིང་དཔལ་འཛnམས་དང་Zན་<་གོ་དཀའ་བའི་ཚFག་Kེང་རིགས་ལ་འoི་བ4ད་:ེད་བཞིན་ལན་གཅིག་Iས་དག་

:ས།

དེ་cེས་ཤོག་Mའི་6ེང་<་པར་འདེབས་2ིས་ད:ིན་ཡིག་གཅིག་p་བWགས་ཏེ་འCར་ལ་བrར་བཅོས་:ས།

གOམ་Xིན་པའི་Qབས་Oའང་།

Qབས་རེ་རེ་ལ་འCར་ནོར་བ་དང་ཆད་པ་ཅི་རིགས་tེད་པར་Cར་ཅིང་།

གིས་རང་གི་ནོར་འTལ་མི་མཐོང་བའི་ཚད་ལ་dེབས་འ<ག་6བས།

དེ་sར་རིམ་པ་

དེ་ནས་རང་གི་ཤའི་མིག་

bན་པད་མ་ཚh་དབང་uvི་ལགས་དང་bན་ཚh་དཔག་རིག་འཛFན་

ལགས་གཉིས་སོ་སོར་འCར་ཡིག་བwར་ཏེ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་wལ་Iས་ཤིང་།

bན་ཚh་དཔག་རིག་འཛFན་ལགས་ནས་འCར་ལ་ནོར་

འTལ་=ི་དགོངས་འཆར་མ་Yང་མོད་bན་པད་མ་ཚh་དབང་ལགས་ནས་དགོངས་འཆར་འགའ་ཞིག་གནང་བ་དེ་Qབས་བxན་=ིས་བཅོས་
པ་ཡིན།

yོགས་པོ་བསོད་ཚhས་2ང་cོད་པའི་གནད་ལས་oངས་ཏེ་དགོངས་འཆར་ཞིག་གནང་Yང་།

དེ་དག་lབ་པའི་cེས་O་ཁེ་ན་

ཌར་གནས་བIགས་zོ་cེ་དབང་{ག་ལགས་ནས་བོད་ཡིག་a་Wོག་བདེ་མིན་=ི་I་དག་ལན་གཅིག་lབ་པར་མཛད་དོ།།

མཐའ་མ་དེར་

4ོམ་པ་པོ་ལགས་ལ་dར་ཡང་འ|ེལ་གaགས་2ིས་དོགས་གནད་འགའ་ལ་བrར་བཅོས་དང་བཅས་འCར་བཅོས་འདི་ཉིད་lབ་པར་:ས་
པ་ལགས།

དེས་ན་འདིར་འCར་བཅོས་Qབས་O་གཟིགས་iོག་མཛད་མཁན་Rམས་དོན་=ི་dད་<་མཚན་ནས་}ོས་ཏེ་Sགས་cེ་ཆེ་

Iས་པ་ཡིན་ལགས།

འCར་བཅོས་2ི་Qབས་O་གང་ཞིག་བཅོས་པ་དང་ཇི་sར་བཅོས་པའི་~གས་ཇི་བཞིན་འ|ི་]་ནི་ཚhགས་2ིས་མི་•ོགས་པ་ཞིག་རེད།
གཙn་བོར་ཚFག་གི་€ེབ་•ོར་དང་། འCར་ནོར་བ་འགའ་ཞིག་བཅོས་ཡོད་ཅིང་།

ལོ་]ས་2ི་ཚFག་གནད་Rམས་བོད་Qད་<་འ:ོར་དང་མི་

འ:ོར་ཅི་རིགས་པར་འ<ག་པ་Rམས་ལ་Qད་གཉིས་ཤན་•ར་=ི་‚ལ་<་|ིས་ཤིང་།
བཏབ་ཡོད།

Qབས་རེར་གནད་ཚFག་འགའ་ལ་གཤམ་མཆན་

ས་མིང་འགའ་ཞིག་ད་ཡོད་2ི་ལོ་]ས་ཡིག་ཚགས་ལ་བxན་ཡོད་ཅིང་། འགའ་ཞིག་ནི་དƒད་མཐའ་ལ་བrལ་མ་Sབ་པར་

~ས་ཡོད། གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་oི་iགས་བཀོད་ཡོད་དོ།།

དེས་ན་འCར་བཅོས་འདིས་བོད་2ི་ལོ་]ས་ལ་གསལ་ཁ་དང་ཁ་Qོང་ཐེབས་པའི་}ོན་འ<ན་I་བ་ཡིན།

འོན་2ང་ཤེས་ཡོན་=ི་ལས་ཀ་

ཞིག་ཡིན་6བས་འདིར་ཡིག་>ར་:ེད་པོའ་F རང་Xོགས་གཞན་Xོགས་s་;འི་བསམ་eོ་གཏན་ནས་dེབས་མེད་ཅིང་། གང་ལ་ཅི་ཡོད་དེ་དེ་
བཞིན་<་dེབས་པའི་འབད་པ་:ས་ཡོད་པའང་དགོངས་པར་འཇགས་འཚལ།

དགེ་འ<ན་རབ་གསལ་=ིས་ ༢༠༡༨ ལོའ་F G་དང་པོའ་F ཚhས་ ༢༡ ཉིན་|ིས།
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(„ན་ངག་པ་yགས་ཅན་)ཨོ་སི་ཀར་ ཝེལ་ཌེ་(Oscar Wilde) ཡིས་ “ང་ཚnས་3ལ་རབས་ལ་འགན་‡ར་ཞིག་འˆེར་འོས་པ་དེ་ནི་3ལ་
རབས་བrར་འ|ི་:ེད་]་དེ་རེད།”ཅེས་བ‰གས་པའི་Qབས་O། ཕལ་ཆེར་‹་རན་སིའི་མིས་བཤད་Œིད་པའི་གཏམ་ épater les bourgeois

(མི་དམངས་Rམས་འoོགས་O་འ`ག) ཅེས་པ་sར་ཁོང་གིས་2ག་2ག་:ེད་2ི་ཡོད་རེད། ཝེལ་ཌེ་ལ་ཆ་བཞག་ན། (•བ་Xོགས་3ལ་ཁབ་

ནང་ལ་མི་ཚང་མར་)eོ་གདེང་དང་ངེས་ཤེས་tེད་ཡོད་པའི་<ས་Qབས་ཤིག་6ེ། <ས་རབས་བJ་དM་པའི་Xེད་Xི་མའི་ནང་འཚn་གནས་:ས་
ཡོད། Qབས་དེ་<ས་2ི་3ལ་རབས་Ž་བ་དཔེར་ན་འཇར་མན་=ི་དངོས་ཡོད་རིང་~གས་པ་(empiricist) ལི•་པོལ་ཌི་ བོན་ ཪཱན་ཀེ་
(Leopold Von Ranke) ཡིས་ཁོང་ཚnའི་བ4མས་ཆོས་ལ་བiེན་ནས་ “དངོས་འ|ེལ་ཅི་ཞིག་Yང་ཡོད་པ་”དེ་6ོན་Sབ་2ི་རེད་
བསམས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་། ད:ིན་ཇིའི་ཁེ་ཐོ་ལིག་གི་3ལ་རབས་Ž་བ་ ལོར་ཌི་ ཨེག་ཤོན་ (Lord Acton) =ིས་ “མཐར་Sག་གི་3ལ་
རབས་”དེ་’བ་Sབ་པའི་ཉི་མ་གཅིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཡིད་ཆེས་:ས་པ་རེད།
ད་ཆ་3ལ་རབས་Ž་བ་Rམས་ནི་jིར་བཏང་གིས་ཧ་ཅང་eོ་གདེང་ཞན་པའི་s་‚ལ་ཞིག་ལ་dེབས་ཡོད་དེ།

”ེམ་བྷི་རེ་ཇི་(Cambridge)

dོབ་–་ཆེན་མོའ་F ཨི་ ཨེ་ཆི་ ”ར་ (E. H. Carr) =ིས་བཤད་པ་sར། “3ལ་རབས་ནི་གོ་བ་ལེན་Xོགས་ཤིག་རེད་”ལ། དགོས་དབང་
གིས་<ས་ཚnད་ལ་6བས་བxན་:ས་པའི་གོ་བ་ལེན་Xོགས་ཤིག་དང་།

དེ་ལ་བiེན་ནས་བrར་འ|ི་དང་བrར་བཅོས་:ས་པ་ཞིག་རེད།

3ལ་རབས་བrར་བཅོས་རིང་~གས་ནི། ལོ་]ས་2ི་བདེན་པ་དེ་ཚn་ལ་བrར་ཞིབ་:ས་ནས་འདས་པ་ལ་གོ་iོགས་_ར་ལས་ལེགས་པ་ཞིག་

ལེན་པའི་འབད་བ4ོན་ཞིག་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་གསར་<་tེད་ཅིང་‡ངས་བ—ན་ལ། ཡང་Xོགས་˜ང་™ང་བའི་ཡིག་ཚགས་དེ་ཚn་བ]ད་
ནས་3ལ་རབས་2ི་བཤད་པ་ལ་ཁ་Qོང་:་]ར་དམིགས་པ་གཏད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

ད་<ང་བšར་མི་འོས་པའི་ཆ་ཞིག་2ང་ཡོད་པ་དེ་ལ་

ཁ་ཤས་2ིས་མཐའ་ན་བŒེ་Zད་:ས་པ་རེད་ཅེས་བcོད་Œིད་ལ། དེ་འoའི་བrར་བཅོས་རིང་~གས་པ་ལ་ “བ4ིས་མེད་རིང་~གས་པ་”(‹་
རན་སིའི་མིང་ཚFག་ le négationnisme ནས་ཡོང་བ་རེད།)ཟེར་ཞིང་། ཚFག་དེ་ཐོག་མར་‹་རན་སིའི་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་Qོར་ལ་ཆེད་
མཁས་ (བ6ན་བཅོས་དཔེར་ན་Le Syndrome De Vichy སོགས་2ི་4ོམ་པ་པོ་) ཧེན་›ེ་ ›ོ•་œོ་ (Henry Rousso) ཡིས་
ངོ་•ོད་:ས་ཤངི ་། དེས་ རང་ཉིད་2ི་4ོད་པ་ལ་3བ་rོར་:ེད་པའི་དོན་དག་Rམས་ལ་‰ོ་འདོགས་པའམ་ཐལ་ཆེར་བcོད་པ་དང་ཆབས་གཅིག

དོ་གལ་ཆེ་བའི་བདེན་དོན་Rམས་žང་མེད་<་འཇོག་པའམ་ཡང་ན་ཁས་མི་ལེན་པ། ཇེ་™ང་<་གཏོང་བ་བཅས་བ]ད་ནས་3ལ་རབས་བrར་
འ|ི་:ེད་པའི་བ]ད་རིམ་དེ་འyེལ་བcོད་:ས་ཡོད།

དགེ་bན་ཆེན་མོ་ མེལ་ཝན་ གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་(Melvyn Goldstein)=ི་ ”e་མའི་3ལ་ཁབ་ཤི་བ་6ེ། ༡༩༡༣ ནས་ ༡༩༥༡ བར་=ི་བོད་
2ི་དེང་རབས་3ལ་རབས།(A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State)• ཞེས་
པ་དེ་ ༡༩༨༩ ལོར་ཐོན་Qབས། བོད་མིའི་¢ོད་2ི་མང་པོ་ཞིག་ལ་འoོགས་ལངས་ཏེ་དོ་žང་•ོད་དགོས་Yང་བའི་]་མཚན་ནི།
འˆེར་ཡོང་བའི་མཐོང་žང་ནོར་ས་མེད་པ་ཞིག་6ེ།

དེབ་དེས་

མཐའ་ན་ཐོག་མར་ཤོག་ངོས་འགའ་བམ་Wོག་:ས་པ་ཙམ་=ིས་2ང་འདི་ན་བོད་2ི་3ལ་

རབས་Qོར་ལ་ཧ་ལས་པའི་འyེལ་བཤད་མི་འo་བ་ཞིག་འ<ག་ཅེས་པ་དེ་རེད། བསམ་‚ལ་འདི་ནི་བོད་2ི་Œིད་དོན་3ལ་རབས་Qོར་ལ་དཔེ་
དེབ་པར་£ན་:ས་པའི་བ]ད་རིམ་ནང་<་Jང་རིང་བའི་<ས་ཚnད་2ི་6ོང་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་གལ་གནད་ཇེ་ཆེར་བ>ར་ཡོད། དོན་དངོས་ལ།
4ིས་དཔོན་¤་¥བ་པའི་བོད་2ི་3ལ་རབས་ཐད་2ི་གཞི་3་ཆེ་བའི་ལོ་]ས་ཏེ། ”བོད་2ི་Œིད་དོན་3ལ་རབས་(Tibet: A Political

History)• ཐོན་པ་ནས་ལོ་ཉི་¦་4་གཉིས་འདས་ཟིན་པ་དང་། §་ རི་ཆར་ཌི་œོན་ (Hugh Richardson) =ི་འདོད་¨མས་©ང་ལ་ཧ་

ཅང་བེད་jོད་ཆེ་བའི་ ”བོད་དང་དེའི་3ལ་རབས་(Tibet and its History)• ཅེས་པ་ཐོན་པ་ནས་ལོ་ཉི་¦་4་བ<ན་Xིན་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚn་ལ་ §་ རི་ཆར་ཌི་œོན་དང་སི་ནེལ་གྷ་རོབ་ (Snellgrove)2ི་ ༼འyན་ཡ་ད་<ང་ཡང་མ་Yང་བའི་༽ ”བོད་2ི་རིག་གནས་ལོ་]ས་(The
Cultural History of Tibet)• ཅེས་པ་དེ་ ༡༩༦༨ ལོ་ནས་ཐོབ་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བོད་2ི་_་མོའ་F 3ལ་རབས་Qོར་=ི་བ4མས་ཆོས་དང་
ཆེད་4ོམ་ཙག་ཙFག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་3་ཆེ་བའི་Œིད་དོན་ལོ་]ས་ཤིག་མ་རེད།
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¤་¥བ་པ་དང་§་ རི་ཆར་ཌི་œོན་=ི་ འ;ར་<་ཐོན་མོད་ཕལ་ཆེར་“<ས་ལས་ཡོལ་བའི་”བ4མས་ཆོས་དེ་གཉིས་དང་བkར་ན། གྷོལ་ཌི་སི་
ཐེན་=ི་3ལ་རབས་དེ་ནི་Xི་3ལ་s་Qོར་བ་དང་ཆེད་ལས་པ་Rམས་Jང་ལས་d་བོར་བོད་ལ་འyོ་Sབ་པའི་Qབས་ཤིག་6ེ། -ིན་ཞའོ་ཕིན་=ི་

“¥ོ་འ:ེད་”2ི་cེས་O་བ4མས་པ་དང་ཞིབ་འ`ག་:ས་པ་ཞིག་རེད། ད་<ང་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་ལ་ཆ་བཞག་ན། ད་sའི་བར་<་བsས་®ོང་མེད་
པའི་བོད་2ི་3ལ་རབས་དང་གནས་‚ལ་]་ཆ་འགའ་ཞིག་ལ་s་ཆོག་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་tེད་པ་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་ཡིག་ཆ་དེ་ཚnའི་མང་ཆེ་བ་

ཞིག་ནི་བཅར་འoི་ཡིན་པ་ལས་ཡིག་ཚགས་2ི་]་ཆ་མིན་པ་རེད། དེར་བiེན། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་བ4མས་ཆོས་དེ་ལ་བཅོས་མིན་=ི་དོ་žང་
དང་མཐའ་ན་དགའ་žང་ཞིག་གིས་བOས་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་ཡང་དེབ་འདིར་གནས་‚ལ་གསར་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ད་<ང་Œོལ་
]ན་s་‚ལ་ལམ་ཡང་ན་_ར་Œོལ་]ན་འཛFན་:ས་པའི་_ོན་=ི་3ལ་རབས་Rམས་དང་མི་འo་བར།
འདེམ་གསེས་མེད་པར་ཁ་ཚང་བར་བcོད་ཡོད་~གས་བ„ད་པ་ལ་བiེན་ནས་རེད།

དེབ་འདིས་དོན་དངོས་ལ་ཡག་ཉེས་

དེབ་འདིའི་བrར་ཞིབ་Rམས་ནི་ལེགས་ཉེས་འoེས་མ་ཞིག་རེད། ཚnད་དཔག་:ས་པ་བཞིན། གཡོན་Xོགས་2ི་མི་Rམས་ནི་ཧ་ཅང་དགའ་བ་
རེད། ཊོམ་ °ི་རན་‹ིལ་ཌི་ (Tom Grunfeld) ཡིས་ ”ལོ་རེའི་བཞི་ཆའི་3་ནག་• (China Quarterly) ཅེས་པའི་<ས་དེབ་6ེང་
”ཆེད་ལས་ལ་མངའ་དབང་ཐོབ་པ་་་ གཟབ་ནན་དང་། བསམ་3་ཅན། ཡིད་བiན་འཕེར་བ་”ཞིག་རེད་ཅེས་འyེལ་བcོད་:ས་པ་རེད། གཞན་
དག་6ེ། དམིགས་བསལ་=ིས་ནང་ཆོས་2ི་s་‚ལ་ལ་འདོད་བབ་ཆེ་བ་དག་ནི་འཛhམས་དོགས་ཅན་རེད། °་རེ་ཐ་ སེ་±་རམ་ (Gareth

Sparham) =ིས་ ”བོད་གནས་བrར་ཞིབ་• ཅེས་པའི་<ས་དེབ་a་ བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་ནི་རང་གི་ཆོས་~གས་ལ་Zག་བསམ་ཟོལ་མེད་
དང་དད་པ་གཏིང་ཟབ་ཡོད་པ་དེར་ གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ངོས་འཛFན་མ་:ས་པ་ལ་rོན་བcོད་:ས་པ་རེད། བོད་གནས་བrར་ཞིབ་<ས་དེབ་
ལ་མ་བསམས་ས་ཞིག་ནས་§་ རི་ཆར་ཌི་œོན་=ིས་4ོམ་‰ིག་པར་བཏང་བའི་འKིན་ཞིག་འ:ོར་བ་རེད་ལ། ཁོང་ནི་_་མོར་ ཨ་མི་རི་ཀའི་ སི་
ཨ་ཊེལ་(Seattle)yོང་ˆེར་<་ཡོད་པའི་ཝ་ཤིན་ཊོན་(Washington)dོབ་–་ཆེན་མོའ་F ནང་<་ གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་དགེ་bན་ཆེན་མོ་ཡིན་པ་

རེད། རི་ཆར་ཌི་œོན་=ིས་ དེབ་འདིའི་ “ཞིབ་འ`ག་དང་ཁ་གསལ་=ི་4ོམ་འ|ི་་”དེ་ལ་བ_གས་བcོད་:ས་མོད། དེབ་2ི་མ`ག་གི་གཏམ་དེ་
ཚn་ནི་ “ངོ་ཚ་འོས་པ་”ཞིག་རེད་ཅེས་བcོད་པ་རེད། ཁོང་གིས་ད་<ང་²་མSད་ནས། “་་་༡༩༥༡ cེས་2ི་གནས་‚ལ་=ི་ཐད་ནས་གྷོལ་ཌི་སི་

ཐེན་ལ་བཤད་]་ཡོད་ཚད་ནི། བོད་མི་¢ི་བ3ད་དང་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་:ོལ་ལ་|ོས་པ་དེ་ལ་བiེན་Yང་བའི་ ‘tོག་ཟིང་གི་གནས་‚ལ་
རིམ་པ་’ཞིག་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། ༡༩༥༩ ལོའ་F བོད་མིའི་=ེན་ལངས་དང་། དེ་འ|ེལ་=ི་དམར་གསོད་¢ག་•ོར་དང་མནར་གཅོད། ཡོངས་
O་´ོགས་པའི་དམག་དོན་དང་Œིད་Xོགས་ནས་བཙན་3ལ་རིང་~གས་པའི་Œིད་དབང་¥ེར་གཅོད་ལག་བ6ར་:ས་པ། རིག་གནས་གསར་
བcེའི་ག<ག་µབ་2ི་གཏོར་བཤིག་བཅས་ལ་ཁོ་པས་མིག་བ—མས་ཡོད་པ་རེད་” ཅེས་བcོད་པ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་ལ་ནི་འདིའི་cེས་2ི་དོན་
གནད་དེ་ཚnའི་Qོར་ལ་དེབ་གཞན་ཞིག་འ|ི་འཆར་ཡོད་པ་དེ་ནི། Qབས་དེའི་མི་གཞན་Rམས་དང་འo་བར་རི་ཆར་ཌི་œོན་=ིས་2ང་ཤེས་2ི་
མེད་པ་རེད། དེར་བiེན་rོན་བcོད་དེ་ཚn་ནི་Qབས་དེ་<ས་འོས་བབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ད་sའི་ཆར་•ར་¶ང་བ་ཞིག་ཡིན་]་མ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་བོད་2ི་3ལ་རབས་དེས་ང་ལ་ཐོག་མར་སེམས་འMལ་ཐེབས་བJག་པའི་yས་2ི་གཅིག་ནི་དེབ་དེའི་Xི་ག·གས་2ི་མཛhས་
4ལ་ཏེ་དེབ་2ི་¸ས་ཀ་ལེགས་པོ་ཡོད་པ་དེ་རེད།

3བ་ཤའི་`ས་འགོད་གཅིག་p་ཡང་བོད་2ི་Qོར་ལ་བཏོན་པའི་དེབ་གཞན་དང་བkར་ན་

མིག་ལ་མཛhས་པོ་དང་˜ན་ཆགས་པོ་ཞིག་རེད། དེ་<ས་3་གར་ནང་ང་ལ་ཐོབ་Sབ་པའི་བོད་2ི་Qོར་=ི་དེབ་མང་ཆེ་བ་6ེ། བོད་2ི་དཔེ་མཛnད་
ཁང་དང་བཙན་:ོལ་བོད་གIང་གི་དེབ། མོ་ཏི་ལ་¹ལ་ º་»་›་སི་¼་སི་(Motilalal Banarasidas)ཞེས་པའི་པར་£ན་ཁང་གིས་བrར་
པར་:ས་རིགས་སོགས་ནི་ཤོག་Mའི་¸ས་ཀ་ཧ་ཅང་ཞན་པའི་ཐོག་པར་བཏབ་ཅིང་། དེབ་2ི་མཐའ་བཙhམས་Rམས་2ང་]ན་½ན་ད:ར་ཁའི་
ཆར་<ས་འགའ་ཡི་cེས་ནས་འཐོར་འyོ་གི་རེད།

ངའི་ཡི་རངས་དེ་དེབ་2ི་ཁ་Xེས་Qབས་ཇེ་©ང་<་Xིན་མ་སོང་། ལས་དོན་འདི་ལ་དཀའ་ལས་ཆེན་པོ་བ3བ་པ་དང་། གཞི་3་ཆེ་བའི་ཉམས་
ཞིབ། བཅར་འoི་མང་པོ་དེ་Rམས་ནི་༼མི་དེ་ཚnའི་yས་2ི་ཁག་གཅིག་ནི་<ས་དེ་བར་<་3་ནག་གི་ངལ་4ོལ་¾་བའི་ནང་ཡལ་བར་Cར་ཡོད་པ་
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རེད།༽ཆེས་གསལ་བའི་དཔང་iགས་རེད། དེར་ད་<ང་ནམ་]ན་དང་མི་འo་བའི་པར་རིས་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་yས་2ི་འགའ་ཞིག་ནི་དེ་
_ོན་པར་£ན་:ས་®ོང་མེད་ལ། དེ་དག་གིས་ལོ་]ས་འདི་ཁ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་བར་ཕན་བཏགས་ཡོད་པ་རེད། རི་ཆར་ཌི་œོན་=ིས་འyེལ་

བcོད་sར་ “ཁ་གསལ་=ི་4ོམ་འ|ི་”བ]ད་ནས་དཔེ་ཆ་འདི་ཐོག་མར་Wོག་Qབས་དེ་ནི་•ོ་žང་ཅན་=ི་ཉམས་®ོང་ཞིག་རེད། ’ང་མང་པོ་
ཞིག་ནི་ངས་_ོན་ཆད་གོ་®ོང་ཡོད་པའི་€ེ་པ་གIང་གི་དབང་བ>ར་yལ་རིམ་6ེ། e་མ། w་oག་དེ་ཚnའི་Qོར་འདིར་ཞིབ་གསལ་<་བཀོད་
ནས། དེ་ལ་གཤམ་མཆན་དང་~ང་འoེན་ཡང་བཀོད་འ<ག
3ལ་རབས་ནང་འ|ེལ་ཆགས་པ།

བོད་2ི་གIང་འཛFན་yལ་རིམ་=ི་གནས་‚ལ་ཁག་གི་¿་འTག་dོང་ཞིང་Àེང་tོག་རང་བཞིན་=ི་ཞིབ་ཆ་དག་གིས་ང་རང་ཉིད་དགའ་žང་མང་
པོ་ཞིག་གིས་ཚFམ་པར་:ས་པའི་cེས་O།

ངས་ཐེངས་གཉིས་པར་དེབ་དེ་Wོག་Qབས།

ང་ལ་ཐོག་མར་དོ་žང་མ་Yང་བའི་ཞིབ་གསལ་=ི་

གནས་‚ལ་དག་ལ་Jང་བདེ་པོ་མེད་པའི་དཀའ་tོག་གི་ཚnར་བ་s་;་ཞིག་dེབས་མགོ་‚གས་སོང་།

རེད་ཅེས་བ„ད་པའི་;་མོ་གཉིས་2ི་པར་ ༼ཤོག་ངོས་གཅིག་ཁ་གང་བ་༽འདིར་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།

ཅིའི་Xིར་¾་‰ེང་རིན་པོ་ཆེའི་·ར་མོ་
ངས་དེང་རབས་ཨ་མི་རི་ཀའི་3ལ་

རབས་ཚད་½ན་གང་ཞིག་a་ཡང་Áེ་›ེ་¹ེན་ མོན་›ོ་(Marilyn Monroe)འམ་ཡང་ན་`་ཌི་ཐི་ ཨེག་སེ་ནེར་(Judith Exner)༼Œིད་
འཛFན་ཁེ་ནེ་ཌེ་དང་ཇག་ཚnགས་2ི་གཙn་བོ་ œེམ་ འཇིན་ཁ་»་(Sam Giancana)གཉིས་ཀའི་·ར་མོ།༽ =ི་པར་ཤོག་ངོས་གང་བ་ཞིག་

གཏན་ནས་མཐོང་®ོང་མེད། ཆེད་ལས་3ལ་རབས་Ž་བ་Rམས་ལ་མཚnན་ན། 3ལ་རབས་ལོ་]ས་2ི་འyེལ་བcོད་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད་མོད་
འ¢ིག་Œེད་2ི་འདོད་པ་Qོང་ཙམ་ཡིན་Œིད་པའི་པར་རིས་དང་གནས་‚ལ་རིགས་འགོད་]འི་ཐད་ནས།

འ|ེལ་ཆགས་ཡིན་མིན་=ི་oི་བ་ནི་

]ན་½ན་<་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་མིན་ད་<ང་མ་མཐའ་ལའང་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་བཟང་jོད་2ི་ངོ་བོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ད་<ང་·ར་མོར་བ„ད་
པའི་གཅིག་༼•མ་•ོགས་བÂས་༽དེ་དངོས་གནས་¾་‰ེང་གི་དགའ་རོགས་ཡིན་པའི་‡ངས་rེལ་བཀོད་མེད་ལ།

དÂོག་གཏམ་ཙམ་ཞིག་

རེད། དེ་འoའི་Z་སའི་ནང་གི་དÂོག་གཏམ་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་:ས་པར་Xིར་‰ོག་:ས་པ་དེས་3ལ་རབས་2ི་dོབ་•ོང་ཞིག་ཡིན་‡ལ་འདི་
ལ་དÂོག་གཏམ་ཚགས་པར་ (a tabloid)རིགས་2ི་ཚnར་བ་ཞིག་•ོད་པར་:ེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་¾་‰ེང་གི་བག་མེད་འ¢ིག་jོད་དེ་ཚn་
ནི་ཁོང་གི་3ལ་ཚབ་2ི་¢ི་ཤོར་དགོས་པའི་]་མཚན་ཆེ་བ་དེ་རེད་ཅེས་བcོད་པ་ནི་འyིག་བ€ད་པ་ཞིག་རེད། ལོས་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་འyེལ་
བcོད་Jང་ཡང་མོ་ཞིག་6ེ། བ„ད་འདོགས་དང་དÂོག་གཏམ་ལས་མང་ཙམ་ཞིག

གཅིག་:ས་ན་པར་གཅིག་ཙམ་=ིས་འSས་པ་:ས་ན་

ཏག་ཏག་འyིག་བ€ད་པ་ཞིག་རེད།
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ད་<ང་དÂོག་གཏམ་དེ་འo་ལ་གཟབ་ནན་=ི་ངང་ནས་འyེལ་བཤད་:ེད་པར་Iགས་ཏེ། དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེ་ཟངས་ཟོམ་©ས་
བཀང་བ་ཞིག་གི་ནང་བ6ིམས་པ་དང་།

¾་‰ེང་རིན་པོ་ཆེའི་¥ོང་zོག་བཙFར་བའི་Qོར་བcོད་པ་རེད།

རི་ཆར་ཌི་གOམ་པ་(Richard

III)ཞེས་པའི་Gོས་གར་<་uཀ་སེ་པི་ཨར་ (Shakespeare) =ིས་ ཁི་ལེ་རན་སི་ཡི་cེ་དཔོན་ (Duke of Clarence) དེ་ “Ãན་ཆང་
གི་ཟོམ་žོད་<་བ6ིམས་ནས་”དམར་གསོད་:ས་~གས་ཤིག་ང་ཚnར་བcོད་ཡོང་། cེ་དཔོན་དེ་ནི་ཆང་[ལ་མིང་yགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་6བས་
ད་sའི་ཆར་’ང་འདི་ནི་ཐོག་མར་š་རེའི་4ེད་མོ་ཞིག་གི་‚ལ་<་མགོ་བ—གས་ཡོད་Œིད་པའི་ཡིད་ཆེས་:ེད་2ི་ཡོད་པ་རེད། 3ལ་ཚབ་¾་‰ེང་
གིས་ཚངས་jོད་2ི་€ོམ་པ་‚ལ་བཞིན་མ་བÄངས་པའི་མིང་ཆད་དེས་2ང་Xོགས་མ‚ངས་པར་¥ོང་zོག་བཙFར་བའི་དÂོག་གཏམ་དེ་

བdངས་Œིད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འoའི་གནས་‚ལ་ལ་གཏམ་བcོད་དང་Gོས་གར་=ི་ནང་<་རང་རང་གི་གོ་ས་ཞིག་ཡོད་Œིད་2ང་ཚད་½ན་=ི་
3ལ་རབས་ཤིག་གི་ནང་<་ཆ་འཇོག་:ེད་མི་¶ང་བ་ཞིག་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་_ོན་=ི་3ལ་རབས་Ž་བ་གཞན་༼རི་ཆར་ཌི་œོན་དང་¤་¥བ་
པ་སོགས།༽=ིས་Z་སའི་དÂོག་གཏམ་དེ་འo་3ལ་རབས་ལོ་]ས་ནང་བJག་མེད་པ་རེད།

འོན་2ང་ཁོང་ཚn་ཡང་’ང་འདི་དག་ལ་]ས་

མངའ་ཡོད་པ་ནི་ངས་ཏན་ཏན་བཤད་Sབ་2ི་ཡོད།
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ད་<ང་3ལ་རབས་2ི་ཐད་ནས་འ|ེལ་བ་མེད་ཅིང་མ་¶ངས་Åན་གཏམ་6ེ། དགེ་འ<ན་ཆོས་འཕེལ་=ིས་འ¢ིག་jོད་:ེད་
སའི་འ=ིག་གི་;་མོ་ཞིག་ཉར་ཡོད་‚ལ་བ‰གས་ཡོད་པ་རེད། Åན་གཏམ་འདི་ནི་གཅིག་:ས་ན་ ˆད་<་འཕགས་ཤིང་Sན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
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མཁས་པ་འདི་ཉིད་ལ་མི་དགའ་བའི་tིང་ཞེན་པ་དག་གིས་ Xིས་2ི་ལོ་G་དག་གི་ནང་<་བཤད་མགོ་བ—གས་ཡོད་Œིད་པ་རེད་ལ། ཁོང་ནི་
འ¢ིག་jོད་ལ་མཉེས་པོ་ཡོད་པའི་མིང་yགས་ཡོད་པ་དང་།

དེ་བཞིན་ད་<ང་ཕལ་ཆེར་Xི་3ལ་བའི་འ¢ིག་jོད་:ེད་~གས་ལ་བོད་མི་ཚnའི་

མཚར་žང་བཅས་2ི་[ེན་ལ་བiེན་ནས་ཡོངས་yགས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་‡ངས་rེལ་=ི་‚ལ་<་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ང་ཚn་ལ་བcོད་
དོན། འ=ིག་གི་;་མོའ་F Qོར་ལ་ཐད་ཀར་oིས་Qབས། “དགེ་འ<ན་ཆོས་འཕེལ་ཁ་ཕར་འཁོར་ནས་ལན་མ་བ3བ་པ་རེད། བོད་2ི་~གས་Œོལ་
ལ། ཁོང་གིས་དེ་འo་མེད་ཅེས་མ་གOངས་6བས་དེ་ངོ་མ་ཡིན་པ་མཚnན་=ི་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་བcོད་འ<ག འདིས་དེ་འo་ཡིན་པ་གང་ཡང་
མཚnན་=ི་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་གཞན་དང་འo་བར་བོད་མི་ཚnས་2ང་དེ་འoའི་Àེང་འགེལ་དང་དམའ་འབེབས་2ི་oི་བ་ལ་ལན་ཞིག་གི་འོས་བབ་
མེད་པས་ལན་མི་འདེབས་པ་དེ་འདམས་Œིད་པ་རེད། མིའི་རིགས་རིག་པ་དེ་རང་གི་s་jོད་2ི་ཨ་མར་ཁས་འཆེ་བའི་མི་ཞིག་གིས་འདི་འoའི་
བོད་མིའི་šན་jོད་Qོར་མིའི་རིགས་ད:ེ་ཞིབ་རིག་པའི་(Ethnological)འyེལ་བཤད་Åན་མ་ཞིག་ཐོན་པ་དེ་ˆད་མཚར་པོ་རེད། ད་<ང་
༡༩༥༠ གོང་གི་ལོ་དག་གི་ནང་འདི་འoའི་འ¢ིག་jོད་2ི་འ=ིག་ཆས་ཤིག་ཨ་རི་དང་Æ་རོབ་2ི་ནང་<་ཚnང་ཟོག་གི་‚ལ་<་མེད་པ་ནི་ཧ་ལམ་
ཏན་ཏན་ཡིན་པ་ངས་བཤད་Sབ་2ི་ཡོད་ལ། ཏན་ཏན་3་གར་ལ་མཐའ་ན་ ༢༠༠༨ ལོར་ཡང་མེད་ངེས་རེད།

ད:ིན་ཇིའི་3ལ་ཁབ་2ི་ནང་

༡༩༨༢ ཡར་_ོན་<་འ¢ིག་ཆས་ནང་འoེན་:ེད་པ་ནི་¢ིམས་འགལ་རེད། ང་ནི་དང་<་eངས་པའི་སེམས་ནད་}ན་པ་ཞིག་:ེད་མི་འདོད་མོད།
Z་ཡི་yོང་ˆེར་ནང་གི་འ¢ིག་jོད་དང་ཉམས་ཆག་Qོར་=ི་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་འyེལ་བcོད་ནང་<་སེམས་གཅོང་གི་ནད་iགས་ཡོད་པ་དེ་དག་

ནི་O་གང་གིས་2ང་གཡོལ་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་། བོད་2ི་དགེ་འ<ན་པ་ཚnས་མཚན་མSན་འ¢ིག་jོད་ལག་བ6ར་:ེད་Xོགས་2ི་Rམ་
པ་ཞིབ་འ|ི་:ས་ཡོད་པ་དེའམ། ཡང་ན་ར་‰ེང་གི་¥ོང་zོག་བཙFར་བའི་བcོད་གཞི་ལ་ཁོས་དོ་žང་•ད་པ་s་;་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་
tོག་¢་དེ་}ན་པ་མཁས་པ་ལ་འoི་བ4ད་ཆེད་འˆེར་ནས་དེ་འo་ནི་Œོག་[ེན་<་འyོ་མིན་=ི་ལམ་6ོན་Iས་ཡོད་‚ལ་འ<ག
རིམ་=ིས་ངས་དེབ་འདི་ནི་3ལ་ཁབ་ཅིག་དང་མི་དམངས་ཤིག་གི་ལོ་]ས་ཤག
ི ་མིན་པ་མ་ཟད།

དེའི་ཚབ་ལ་Z་སའི་གIང་འཛFན་yལ་རིམ་

™ང་™ང་ཞིག་གི་Qོར་ལ་རང་žང་གང་oན་དང་ད:ེ་ཞིབ་མེད་པར་|ིས་པའི་ལོ་]ས་ཤིག་དང་། Zག་པར་<་ཕན་‚ན་=ི་གོ་གནས་འབེབས་
རེས་:ེད་པའི་Yས་ངན་ལ་རང་གི་<ས་ཚnད་མང་ཆེ་བ་བཏང་ཞིང་། འ¢ིག་jོད་ལ་གཡེང་བ། ཡང་ན། རེ་བ་མེད་པར་འཆལ་jོད་དང་Çོག་ཟ་
¶ལ་Oངས་2ི་¢ོད་<་~ས་པའི་མི་ž་ཁག་ཅིག་གི་Qོར་ལ་|ིས་པ་ཞིག་རེད་„མ་པའི་ཚnར་žང་གསར་པ་ཞིག་rེས་Yང་།
མཐའ་ན་Qབས་གང་ཞིག་a་བšར་འོས་པའི་ཞབས་I་དང་eོས་བཏང་། དེ་བཞིན་„ིང་6ོབས་བཅས་2ི་ལོ་]ས་ནི་འ|ེལ་ཆགས་པ་ཙམ་ཞིག་
མ་ཡིན་པར་གཅིག་:ས་ན་ལོ་]ས་2ི་Yང་བ་དང་མི་ž་དག་གི་Rམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཆ་„ོམ་དང་oང་བདེན་<་6ོན་]་ལ་
ངེས་པར་<་ཡོད་དགོས་2ང་ ™ང་ཙམ་ལས་འཁོད་མེད་པ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་དམིགས་ས་ནི་གཞི་རིམ་=ི་ཆ་ནས་གཏོར་བཤིག་དང་

ནང་དམེ། ཡང་ན་}ོད་འོས་པ་དང་མཐའ་ན་ངོ་ཚ་rེས་འོས་པ་རེད་ཅེས་འyེལ་¶ང་བའི་དོན་[ེན་Rམས་རེད། ཁོས་¾་‰ེང་གི་4ོད་tོག་དང་
དེའི་མ`ག་འ|ས་2ི་སེ་ར་=ེན་ལངས་Qོར་ལ་ཧ་ལམ་ཤོག་ངོས་ ༦༠ Qོར་བཀོད་འ<ག ལེ•་འདིའི་ནང་གསེས་མགོ་བcོད་ལ། “སེར་:ེས་
དམག་འTག་”དང་

“¾་‰ེང་དགོན་པའི་€ེབ་གསོད་ཆེན་མོ་”s་;་དངོས་གནས་ཅི་Yང་གི་གནས་‚ལ་ལ་•ར་བcོད་:ས་པ་ནི་ཧ་ཅང་

གསལ་པོ་རེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་=ི་€ེ་ཁག་¢ོད་<་ ༡༩༨༩ ལོར་པེ་ཅིན་<་dོབ་མ་དང་མི་སེར་6ོང་Kག་ཁ་ཤས་བསད་པ་དེ་ལ་
“€ེབ་གསོད་”ཅེས་པའི་ཚFག་འདི་jོད་]་ནི་ཆབ་Œིད་2ི་ཆ་ནས་མི་འyིག་པའམ། མ་མཐའ་ལ་ཡང་4ོད་གཞི་ཅན་ཞིག་ཡིན་པའི་ད་sའི་<ས་

ཚnད་འདི་འo་ལ། ¾་‰ེང་དགོན་པར་བོད་གIང་གི་དམག་མི་བJ་yངས་བÂོངས་པ་དེ་གཅིག་:ས་ན་ “€ེབ་གསོད་”ཅེས་པ་ལས་Jང་ཞན་
པའི་ཚFག་ཅིག་གིས་འyེལ་བཤད་:་དགོས་པ་རེད།
རི་ཆར་ཌི་œོན་=ིས་ “སེར་:ེས་དམག་འTག་”གི་Qོར་ལ། གIང་དམག་གིས་ཕར་bོལ་:ས་<ས་དེར་དགེ་འ<ན་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་ཐོན་ཟིན་
པ་དང་། ™ང་ཤོས་ཤིག་–་ཚང་འ<་ཁང་ནང་འཐབ་¾་:ས་ནས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བcོད་འ<ག ¤་¥བ་པས་བཤད་དོན་ལ། གIང་དམག་གིས་
“དགེ་འ<ན་པའི་ཟིང་dོང་འཇགས་པར་:ས་”ཤིང་ “Æལ་མིའི་དམག་འTག་གི་ཉེན་ཁ་མ`ག་འyིལ་བ་རེད་”ཅེས་བcོད་འ<ག ¤་¥བ་
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པས་Æལ་མིའི་དམག་འTག་ངོ་མ་ཞིག་Yང་ཡོད་པ་དེ་ངོས་ལེན་:ེད་2ི་མེད་མོད་དེའི་ཉེན་ཁ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པར་བcོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
¤་¥བ་པ་རང་ཉིད་¥ེར་ངོས་ནས་4ོད་tོག་འདིའི་ནང་Iགས་ཡོད་ཙང་ཁོང་ལ་Xོགས་ཞེན་ཡོད་མེད་ཐད་oི་བ་གཏོང་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།

Qབས་དེར་Z་ས་ན་ཡོད་པའི་ཧེན་རིག་ཆི་ È་›ར་ (Heinrich Harrer) =ིས་4ོད་གཞི་འདི་ལ་ “མི་སེར་=ི་དམག་འTག་©ང་©ང་ཞིག་
”ཅེས་བcོད་འ<ག་པ་འདི་ནི། Xོགས་O་མ་˜ང་བའི་ཐོག་ནས།

གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ང་ཚnས་]་མཚན་=ི་ཐོག་ནས་ཅི་ཙམ་དམིགས་

འབེན་ལ་ཏག་ཏག་འཁེལ་Sབ་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་རེད་བསམས་2ི་འ<ག
གང་sར་ཡང་། བོད་ནང་གི་གནས་‚ལ་འདི་དག་ནི་ས་མཚམས་ཕར་བbལ་ཙམ་=ི་3་ནག་a་འཇིག་iེན་འཇིག་པ་s་;འི་མི་སེར་=ི་དམག་
འTག་ངོ་མ་ཞིག་ལངས་བཞིན་པ་དེའི་འོག་a་འYང་བཞིན་པ་རེད་ལ། དེར་མི་ས་ཡ་མང་པོ་བསད་ཅིང་Éས་པ་དང་། དེ་ལས་2ང་མང་བའི་
;ད་མེད་དང་:ིས་པ། bན་bོན་དང་ཉམ་ཐག་མང་པོ་ཞིག་ལ་²་གེ་དང་ནད་ཡམས་ཕོག་ཅིང་། Æལ་=ར་:ེད་བཞིན་ཡོད། མཐའ་ན་ཁམས་
དང་ཨ་མདོའ་F ནང་གི་བོད་རིགས་€ེ་ཁག་མང་པོ་ཉེ་འ¢ིས་2ི་3་ནག་གི་མི་སེར་དམག་འTག་འདིའི་ནང་‚ད་ནས་དེ་འ|ེལ་=ི་kག་བ_ལ་

®ངས་ཡོད། Z་སའི་ནང་གི་“མི་སེར་དམག་འTག་©ང་©ང་”འདི་བ<ན་Kག་གཉིས་ཙམ་=ི་ནང་‚ན་ཡོངས་O་མ`ག་‰ིལ་བ་དང་ཆབས་
ཅིག “Mང་¢ན་ཏང་དང་གོ་མིན་ཏང་བར་=ི་Æལ་དམག་”དེ་ ༡༩༢༧ ནས་ ༡༩༥༠ བར་༼1༽ ¢ག་oི་|ོ་བའི་མི་ལོ་ཉེར་བ<ན་རིང་Yང་བ་
འདི་ང་ཚnས་ངོས་འཛFན་:ེད་དགོས་པ་རེད།

དེ་རིང་གི་བར་<་འTག་མཚམས་ཆོད་པའི་yོས་མSན་ཞིག་ལ་མིང་iགས་བཀོད་རིགས་Yང་

མེད་ལ། དམག་འTག་དེ་མ`ག་‰ིལ་བའི་བ‰གས་གཏམ་ཡང་Vེལ་མེད། ངོ་མ་བཤད་ན་ཇི་Œིད་པེ་ཅིན་=ིས་ལམ་Zོང་ངང་ནས་ཐེ་ཝན་ལ་

བཙན་འÊལ་:ེད་པའམ་ཡང་ན་ཐེ་ཝན་=ི་རང་བཙན་ངོས་ལེན་:ེད་པ་དེ་Œིད་<། 4ོད་tོག་རིང་མོ་འདི་ཚད་གཞི་གང་འo་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་
2ང་མ`ག་‰ིལ་བ་རེད་ཅེས་བ4ི་མི་Sབ་པ་རེད།
‹་རན་སིའི་3ལ་རབས་Ž་བ་དང་མཁས་པ་ ཨ་²་རེ་ ཌེ་ རེན་ཁོར་ཊི་ (Amaury de Riencourt) ཡིས་ ༡༩༤༧ ལོར་བཀའ་eོན་
Ìག་དང་འ|ས་Íོངས་O་ཡོད་Qབས་O་¾་‰ེང་གི་4ོད་tོག་དེ་ཐོས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བོད་བ]ད་ནས་Xིན་ཏེ་Z་ས་ལ་G་བ་Î་བ€ད་པའི་
Qབས་O། བ<ན་Kག་གཉིས་རིང་གི་4ོད་tོག་དེས་jིར་བོད་2ི་jི་ཚnགས་ལ་¦གས་[ེན་བཞག་པ་ནི་གཏིང་ཟབ་པ་མ་རེད་ལ་3་ཆེ་བ་ཞིག་
2ང་མ་རེད་ཅེས་མ`ག་€ོམ་བ3བ་པ་རེད། ཁོང་གིས་ “ˆོན་ཡོངས་ནས་ དགོན་པ་ཁ་ཤས་2ི་ནང་‡ལ་ལས་མ་བbལ་བའི་tོག་o་དང་Çོག་

Yས་འདིས་བོད་མི་དÏས་མའི་མི་ཚhའི་ཐོག་ལ་དོ་ཕོག་གཏོང་]་ཞིག་ཧ་ལམ་Yང་ཡོད་པ་མ་རེད།”༼2༽ཅེས་|ིས་འ<ག ཌེ་ རེན་‡ར་ཊི་ཡི་s་
6ངས་འདི་ནི་ཞིབ་འ`ག་གཏིང་ཟབ་པོ་:ས་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་མིན་པ་ནི་I་མ་དགོས། ཡིན་ན་ཡང་། གང་sར་ཆ་]ས་ཡོད་པ་དང་། Xོགས་
རིས་མེད་པ། མི་ངོ་མས་མཐོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དོ་žང་འོང་བ་ཞིག་ལ། ཁོས་3་ནག་གIང་གིས་ཁོང་ཚnའི་གསར་འCར་ནང་འདི་ལ་•ར་
‰ོག་:ས་‚ལ་དེ་ང་ཚnར་བཤད་འ<ག
“3་མིས་tོག་ཟིང་འདི་ལ་འ`ས་ནས་བོད་2ི་ཆབ་Œིད་2ི་དཀའ་tོག་ཆེ་ཤས
ོ ་ཤིག་གི་yས་O་oིལ་བ‰གས་:ས་པ་རེད། གོ་མིན་ཏང་གིས་
wལ་dོང་:ས་ཤིང་Ðང་ཧེ་ནས་ཐོན་པའི་གསར་འCར་sར་ན། Z་€ོད་3འི་གIང་ཚབ་Ðེན་(Shen Tsung-lien Z་€ོད་3་མིའི་ཨམ་བན་

རེད། འཇམ་ནོར་=ི་མཆན།)=ིས་དཀའ་tོག་འདི་སེལ་བའི་ལས་ཀ་འགངས་ཆེ་:ས་ཡོད་~གས་བཀོད་མོད། དངོས་ཡོད་ལ་ཁོ་ནི་རང་གི་
གIང་ཚབ་ཁང་གི་4ིག་པའི་ནང་‡ལ་<་བདེ་འཇགས་ངང་བ€ད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། བོད་2ིས་3ལ་jིའི་6ེང་རང་གི་4་དོན་Äང་
rོབ་:ེད་མ་Sབ་པར་བiེན། ཡང་བrར་ཐེངས་གཅིག་3་ནག་གོ་མིན་ཏང་གིས་འཛམ་Àིང་མི་མང་གི་དོ་žང་དེ་བ·ང་བ་རེད།”

Ðེན་‚ང་¹ེན་=ིས་ ༡༩༥༣ ལོར་ཨ་མི་རི་ཀར་བོད་2ི་3ལ་རབས་དང་ཆབ་Œིད་Qོར་=ི་རང་གི་དེབ་དེ་པར་£ན་:ས་Qབས། ཁོས་བཤད་པ་
sར་=ི་ “¾་‰ེང་གི་ལེ་ཚན་”༼3༽ཟེར་བ་དེ་cོད་<མ་Sང་Ñ་ཞིག་ལས་མ་བཀོད་ཅིང་། དོན་[ེན་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མེད་~གས་བcོད་
1
2
3

E.R. Hooton, The Greatest Tumult: The Chinese Civil War 1936-49, Brassey’s (UK), 1991.
Amaury de Riencourt, Lost World Tibet, Key to Asia, Victor Gollancz, London 1950.
Tsung-lien Shen & Shen-chi Liu, Tibet and the Tibetans, Stanford University Press, California, 1953.
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ཡོད་པ་དེ་ཡང་འདིར་བཤད་འདོད་Yང་།
ངས་¾་‰ེང་གི་tོག་Àེང་འདི་ནི་མ`ག་འ|ས་མེད་པ་ཞིག་a་4་ནས་བསམས་2ི་མེད་ཅེས་ནན་ཏན་=ིས་བcོད་འདོད་Yང་།
གIང་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་ཡོད་པ་ནི་གསལ་པོ་རེད་ལ།
ཡིན་ན་ཡང་།

དེས་བོད་2ི་

འདི་ལ་གཟབ་ནན་=ི་ཞིབ་འ`ག་དང་བyོ་Àེང་མང་བ་:ེད་དགོས་པ་ཞིག་2ང་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་tོག་¢་འདི་ལ་ཚད་ལས་བbལ་བའི་༼Jང་འ¢ིག་Œེད་2ི་Rམ་པ་ཅན་༽ནན་བཤད་:ེད་པ་ནི་jི་ཚnགས་

དང་ཆབ་Œིད་2ི་གལ་ཆེའི་Rམ་པ་ངོ་མ་དེ་དང་ཆ་མཉམ་པོ་ཞིག་མ་རེད།

Zག་པར་<་བོད་“དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་བ་”ཞེས་པའི་<ས་

Qབས་འདིའི་ནང་<་བོད་2ི་འཇིག་iེན་ལ་¦གས་[ེན་ཐེབས་པའི་དོན་དག་གཞན་དག་དང་Zན་<་ཆ་„ོམ་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པའི་]་མཚན་
=ིས་འདི་ནི་ཆ་མི་མཉམ་པ་ཞིག་a་མཐོང་གི་འ<ག
དམག་འTག་ཆད་Zག

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་བོད་ཤར་Xོགས་O་Yང་བའི་བོད་དམག་གི་3ལ་ཁ་ཆེན་པོ་དེ་cོད་<མ་གཅིག་གིས་འSས་པར་:ས་ཏེ་ˆད་མཚར་=ིས་

བÒར་ཡོད་པ་ཤེས་<ས། “མི་སེར་=ི་དམག་འTག་©ང་©ང་ཞིག་”ལ་ཤོག་ངོས་ˆད་མཚར་Óག་J་བཀོད་པ་དེ་དམིགས་བསལ་=ིས་ཡ་མ་
·ང་ཞིག་རེད། ༡༩༡༧-༡༩༡༨ བར་=ི་དམག་འTག་འདི་ནི་བོད་2ི་3ལ་རབས་ནང་གི་དམག་འTག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ༧3ལ་བ་w་

Kེང་བJ་གOམ་པའི་དེང་རབས་དམག་མིའི་ངོ་མཚར་ཅན་=ི་ལམ་Zོང་དེས་ཆབ་Œིད་2ི་གལ་གནད་ཧ་ལས་པ་ཞིག་འˆེར་ཡོད་པ་རེད། ཧ་
ལམ་ལོ་ངོ་6ོང་Kག་ཙམ་=ི་<ས་Æན་ནང་ཐེངས་དང་པོར་བོད་དམག་གིས་3ལ་ཕམ་གསལ་པོའ་F ཐོག་ནས་བཙན་འÊལ་3་དམག་ཕམ་པར་

:ས་ཡོད་པ་རེད། དམག་འTག་དེ་ནི་གཞི་3་ཆེ་ཁར་མཐའ་ན་Qབས་རེར་ཅི་:་གཏོལ་|ལ་<འང་Cར་ཡོད་པ་ནི། དམག་འTག་འདིའི་Qབས་
O་བོད་2ི་དམག་jི་མདའ་དཔོན་Ô་~ང་བ་དང་། མདའ་དཔོན་མཇིང་པ(?)། མདའ་དཔོན་བÂས་Àིང་བ་གOམ་གÆལ་ངོར་[ེན་འདས་O་
སོང་ཡོད་པའི་དངོས་ཡོད་འདིས་དཔོག་Sབ་པ་ཞིག་རེད། ཞིབ་བkར་འདི་འo་ནི་4ིང་པོ་ཡིན་Œིད་མོད། འོན་2ང་བོད་2ི་3ལ་རབས་2ི་Qོར་

ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཤེས་ཡོན་པའི་4ོམ་ཡིག་ཅིག་a། ༡༩༡༧-༡༩༡༨ 2ི་དམག་འTག་དེ་བཀབ་ནས་འ|ི་]་འདམས་ཡོང་བ་དེ་ལ། འདིར་ཨ་
རིའི་3ལ་རབས་2ི་ནང་<་ཨི་›ག་(Iraq)དང་། ཡང་ན་ཝི་ཏི་»མ་(Vietnam)=ི་དམག་འTག་འདི་གཉིས་གལ་གནད་ཅན་ཡིན་པ་6ོན་]་
ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དམག་jི་ག་ཚnད་ཅིག་དམག་འTག་དེ་གཉིས་2ི་གÆལ་ངོར་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་Oས་2ང་]་མཚན་½ན་པའི་ཐོག་ནས་
འoི་Œིད་པ་རེད།
Œོག་rོན་Yང་བའི་yངས་འབོར་ཏག་ཏག་དེ་མི་ཐོབ་མོད་Xོགས་གཉིས་ཀའི་ངོས་ནས་མཐོན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཚnད་འ<ག

དམག་འTག་འདིའི་

Qོར་=ི་ད:ིན་ཇིའི་ཚFག་ཐོ་ཞིག་a་ཆབ་མདོའ་F མཐའ་བQོར་ཏེ་གÆལ་འ=ེད་:ས་Qབས་དེར་3་དམག་6ོང་Qོར་ཡོད་པའི་དམག་¥ར་=ི་Xེད་
ཀ་ལས་མང་བ་ཞིག་ཤི་བ་བཤད་ཡོད་པ་རེད་ལ།

ཆབ་མདོའ་F མཐའ་བQོར་བའི་གÆལ་འ=ེད་དེ་ནི་དམག་འTག་འདིའི་Qབས་O་གདོང་

གaགས་མང་པོ་Yང་བའི་yས་2ི་གཅིག་རང་གཅིག་རེད། ¤་¥བ་པས་ཆབ་མདོའ་F ཡར་_ོན་<་Yང་བའི་དམག་འTག་གི་Qོར་ལ། “G་བ་
མང་པོའ་F རིང་གི་འཇིགས་ངར་=ི་གÆལ་འ=ེད་2ི་cེས་O་བོད་དམག་གིས་རོང་པོ་3ལ་རབས་ཐང་(?)དང་། Õང་པོ་གསེར་4(?)། Õང་པོ་
6ེང་ཆེན། རི་བོ་ཆེ། •གས་ཟམ་ཁ། ཐོག་ འÖ་M་དགོན། 4 ཚ་བ་དཔའ་ཤོད། ལ་གོང་¨ན་མདའ། dམ་མདའ་བཅས་‚ར་ལེན་:ས་པ་
རེད།”ཅེས་|ིས་འ<ག ¤་¥བ་པས་ང་ཚnར་བཤད་དོན་ལ། ཆབ་མདོ་ཤར
ོ ་བའི་cེས་དེ་ལ་ བཀའ་eོན་e་མས་རང་གི་དམག་མི་Rམས་ངལ་
གསོ་Jང་ཙམ་:ེད་བJག་cེས། }ར་ཁམས་དང་|ག་གཡབ། ས་ངན། གོ་འཇོ། €ེ་དགེ་བཅས་O་དམག་འTག་ཆེད་མ<ན་བrོད་:ས་པ་
རེད་ལ། དེ་ཚn་ཚང་མ་ “བཅིངས་བÂོལ་” :ས་པ་རེད།

4

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

Rམས་ལ་ང་ཚnས་ངེས་པར་<་བསམ་ཞིབ་:ེད་དགོས། ལོ་གཞོན་
བོད་2ི་3ལ་རབས་མཁན་ཀེ་ དོན་lབ་༼ཁོང་ ༡༩༩༥ ལོར་<ས་
མིན་འཆི་rོན་Yང་བ་དེས་ˆད་<་འཕགས་པའི་ཁོང་གི་བོད་2ི་

3ལ་རབས་དེའི་པོད་གOམ་ལས་གཅིག་མ་ཐོབ་པར་~ས།༽2ིས་
|ིས་དོན། “}ར་ཁམས་དང་|ག་གཡབ། ས་ངན། གོང་འཇོ། €ེ་
Figure 1"ག་གཡབ་'་བོད་དམག་+མས་རང་གིས་འ1ོག་པའི་མེ་4ོགས་5ན་7།

ད9ིལ་དེ་ནི་མདའ་དཔོན་བ;ས་མཐོང་འ=ར་མེད་>་མཚ@་རེད།

དགེ་སོགས་2ི་བོད་མི་ཚn་ལ་གནོན་¦གས་ཇེ་ཆེར་སོང་ནས་²་

མSད་ངང་×ག་:ེད་མ་Sབ་པར་བཙན་འÊལ་བ་ལ་=ེན་bོལ་=ི་
ལས་འMལ་བ4མས་པ་རེད། མཚnན་ཆའི་¸ས་ཀ་ཞན་པ་དང་གོ་

‰ིག་ལེགས་པོ་མེད་ཙང་ཁོང་ཚn་ལ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་ཕོག་པ་རེད། ཅང་མ་འགོར་བར་བཀའ་eོན་e་མ་:མས་པ་བ6ན་དར་༼མདོ་jི་༽=ིས་
ཁོང་ཚnར་རོགས་:ེད་Sབ་པ་Yང་ཞིང་བཅིངས་འyོལ་:ས་ནས་ས་གནས་དེ་ཚn་ཚང་མ་‚ར་eངས་པ་རེད།”༼5༽ jི་ཡོངས་ནས་གལ་Œིད་

ཁམས་པའི་ཚh་Œོག་ཤོར་བའི་༼མི་སེར་དང་Æལ་དམག་ཚང་མ་༽yངས་དེ་བ4ིས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚnས་མ་མཐའ་ལ་ཡང་6ོང་Kག་འགའ་ཞིག་ལ་
Œོག་rོན་དང་Éས་rོན་Yང་བ་ཞིག་བཤད་2ི་ཡོད་པ་རེད།
3ལ་ཁ་ཐོབ་པའི་བོད་དམག་ནི་གནའ་བོའ་F བོད་2ི་མཐའ་མཚམས་2ི་yོང་ˆེར་6ེ།

Qབས་དེ་<ས་2ི་3་ནག་གི་ཞིས་ཁང་ཟེར་བའི་ཞིང་ཆེན་

གསར་པ་༼བོད་ཤར་Xོགས་·ར་བཅད་2ིས་བཟོས་ཡོད།༽དེའི་3ལ་ས་དར་4ེ་མདོ་ལ་བrོད་བཞིན་ཡོད་Qབས་དེར།
གIང་ལ་བར་འ<མ་ཡོང་བའི་wལ་མ་Iས་པ་རེད།

3་མིས་ད:ིན་ཇིའི་

དར་4ེ་མདོ་དང་འབའ་ཐང་<་ཡོད་པའི་3་མིའི་ལས་:་དང་ཚnང་ལས་:ེད་མཁན་ཚn་ནི་

“ཧ་ཅང་འཇིགས་དངངས་2ི་འོག་ཡོད་པ་”དང་ “ཅི་:་གཏོལ་|ལ་་”ཞིག་ཆགས་མོད། ས་གནས་བོད་མི་ཚnས་ནི་བསམ་ཤས
ེ ་Sབ་པ་ཞིག་
གི་ངོས་ནས་དགའ་6ོན་:ེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། པེ་ཀིང་(པེ་ཅིང་)<་ཡོད་པའི་ད:ིན་ཇིའི་གོང་མའི་w་ཚབ་ལས་:་ ཨེ་རིག་ ཐའི་ཆ་Áན་
(Eric Teichman) ཆབ་མདོ་ལ་བཏང་ཞིང་། དེར་མདོ་jི་དང་Zན་<་yོས་མོལ་མང་པོ་:ས་པའི་cེས་O་མཐའ་མ་དེར་རོང་བ་ཚ་ཞེས་

པའི་ས་ཆར་yོས་མSན་ཞིག་ལ་མིང་iགས་བཀོད་པ་རེད། བོད་མི་ཚnས་ཆབ་མདོ་དང་|ག་གཡབ། }ར་ཁམས་བཅས་O་‚ར་eངས་པའི་ས་
ཆ་Rམས་རང་གནས་O་བཞག་པ་རེད་ལ། ལི་ཐང་དང་འབའ་ཐང་། ཉག་རོང་བཅས་3་ནག་གི་དབང་འོག་a་~ས་པ་རེད། བོད་མི་ཚn་ལ་ནི་
3འི་ལག་འོག་a་ཤོར་བའི་དར་4ེ་མདོ་དང་དེ་བཞིན་ལོ་]ས་དང་མི་རིགས་2ི་ཆ་ནས་བོད་དང་བོད་ཁོངས་ཡིན་པའི་ས་ཆ་གཞན་Rམས་‚ར་

ལེན་Sབ་པའི་Vོབས་པ་ཡོད་པ་རེད། འོན་2ང་ད:ིན་ཇིས་བོད་ལ་མདེལ་´ས་ཚnང་]་མཚམས་འཇོག་གི་ཉེན་བz་dེབས་ནས་yོས་མSན་ལ་
མིང་iགས་འགོད་]ར་གནོན་¦གས་dེབས་པ་ཞིག་བོད་མི་ཚnས་ཚnར་བ་རེད།

གང་sར་ 3ལ་ཁ་འདི་ནི་མཐའ་ན་བོད་མི་ཚnའི་འདོད་པ་ཚFམ་པའི་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མིན་པའི་དབང་<་བཏང་ན་ཡང་། གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་
ཁས་མི་ལེན་ཐབས་མེད་རེད་ལ། •ོང་བzར་ཐོབ་པའི་བོད་དམག་ཚnར་རང་གི་མཐའ་མཚམས་2ི་3འི་བཙན་འÊལ་འགོག་པའི་•ས་པ་ཡོད་
པའི་iགས་མཚན་གསལ་པོ་ཞིག་རེད། འདི་དང་མཉམ་<་ ༡༩༡༢ ལོའ་F 3ལ་ཁ་དེས། བོད་མི་Rམས་2ིས་རང་བཙན་ནི་ˆབ་བ‰གས་:ེད་
པའམ་འདོད་པའི་དོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བོད་མི་Rམས་2ི་¢ོད་<་བོད་རང་བཙན་ནི་མཐར་Sག་གི་དངོས་ཡོད་ཡིན་པའི་s་‚ལ་དེ་བ£ན་]་
ལ་མཁོ་བའི་ལོ་]ས་2ི་བདེན་དཔང་གི་ཚnར་བ་ཞིག་དང་Vོབས་པ་ཞིག་•ད་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༣༢ ལོར་བོད་དམག་ལ་½ོག་Xོགས་2ི་ཕམ་
ཁ་དེ་Yང་ནས་€ེ་དགེའི་ཤར་ངོས་Xེད་ཀ་ཤར
ོ ་ན་ཡང་། ༡༩༡༨ ལོའ་F 3ལ་ཁ་དེས་ ༡༩༥༠ ལོའ་F ནང་3་ནག་དམར་ཤོག་གི་བཙན་འÊལ་མ་
ཡོང་བར་<་ཁམས་2ི་ཆ་ཤས་ཆེན་པོ་ཞིག་རང་གི་དབང་འོག་a་€ོད་པ་ཞིག་Yང་ཡོད་པ་རེད།

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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འདི་ནི་དམག་དོན་=ི་3ལ་ཁ་ཙམ་ཞིག་མིན་པར་བོད་2ི་མགོ་འ¢ིད་པའི་¸ས་ཀ་དེས་2ང་ཁམས་པ་ཚn་ལ་སེམས་འMལ་ཐེབས་ཤིང་ཁོང་ཚnའི་
3ལ་ཞེན་དེ་བšག་ཡོད་པ་འo།

:མས་པ་བ6ན་དར་ཁོང་¥ེར་ངོས་ནས་ཧ་ལམ་བšར་བšར་Iམ་Iམ་དང་འo་མ‚ངས་2ི་Mས་ཞབས་

ཡོང་བ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད། ཐའི་ཆ་Áན་=ིས་བཤད་དོན་ལ། ཁོང་གི་བཀའ་3་ནི་བོད་ཤར་Xོགས་ཡོངས་O་༼མཐའ་ན་3འི་དབང་འོག་a་ཡོད་
པའི་ས་‡ལ་‚ན་ནས་༽oི་བ་གཅིག་2ང་མེད་པར་བ4ི་བšར་:ེད་པ་རེད་ཅེས་བcོད་འ<ག

དམག་jི་གཞན་པ་མང་ཆེ་བས་2ང་རང་གི་

དམག་དpང་དང་ཁམས་པའི་དམག་Rམས་གÆལ་སར་oངས་Qབས་ཧ་ལས་པའི་„ིང་6ོབས་དང་ཤ་ཞེན་=ི་ཐོག་ནས་Iགས་ཡོད་པ་འo།
Z་ས་ནས་ཡོང་བའི་དམག་jི་ཞིག་ནི་<ས་ད་s་ཡང་ཁམས་པའི་Ø་གཞས་ནང་བ6ོད་བ_གས་འདི་sར་:ེད་པ་རེད།
¶་དཔོན་ཨ་གཉེན་(?)G་བ༎ Àིང་གི་དཔའ་Ùལ་འo་བ༎
མེ་མདའ་སི་སི་ལེན་<ས༎ ནམ་མཁའི་ཐོག་དང་འo་བ༎

ཐའི་ཆ་Áན་=ིས་ད་<ང་ང་ཚnར་བcོད་དོན་ལ། ཁོ་དང་Sག་པའི་བོད་2ི་དམག་jི་Rམས་ནི་dོབ་•ོང་ཡོད་པ་དང་དཔག་ཚnད་2ིས་དེང་རབས་
2ི་མི་ž་ཡིན་པ་ “ཁོང་ཚnའི་མང་པོ་ཞིག་ནི་3་གར་ལ་འyོ་®ོང་བ་དང་། པར་ཆས་དང་3ང་ཤེལ་འˆེར་ཞིང་། Xི་~གས་2ི་¥ར་པའི་གདན་
¢ིའི་6ེང་ཉལ་ལ། Qབས་མང་པོར་Xི་3ལ་=ི་=ོན་ཆས་=ོན་གི་འ<ག དེ་ལས་½ོག་6ེ་སི་¢ོན་=ི་དཔོན་པོ་ཚn་ལ་ཆ་བཞག་ན་རང་གི་ཞིང་ཆེན་
=ི་ས་མཚམས་བbལ་ནས་འཛམ་Àིང་གི་Qོར་ལ་ཅི་ཡང་ཤས
ེ ་2ི་མི་འ<ག” ཅེས་བcོད་འ<ག ཐའི་ཆ་Áན་=ིས་ད་<ང་3་མི་ལ་མེད་པའི་བོད་
མིའི་Jང་ཡར་ཐོན་=ི་Rམ་པ་གཞན་ཞིག་2ང་མཐོང་འ<ག

“ཆབ་མདོ་¶་བོད་མི་ཚn་ཏན་ཏན་jོད་པ་བ—ན་པར་བ€ད་པ་རེད།

3་མིའི་བཙnན་པ་ཚnར་མིའི་འ<་ཤེས་དང་:མས་བ4ེའི་ངང་ནས་s་rོང་

:ེད་པ་དང་། ་་་ དེར་ཡོད་པའི་3་མིའི་མི་སེར་ཚnས་2ང་རང་གི་]ན་½ན་=ི་ཚnང་ཟོག་འˆེར་ནས་yོང་ˆེར་ནང་རང་དབང་གིས་འyོ་བrོད་
:ེད་ཅིང་། ཁོ་ཚnའི་དpང་བའི་ཐོག་འཛFན་:ང་རེ་ཡོད་པ་དེས་ནི་ཁོ་ཚnས་བོད་2ི་ལས་‡ངས་O་ཐོ་བ3བ་ཟིན་པ་6ོན་=ི་ཡོད་པ་རེད།”
དོན་དངོས་O། བོད་ཤར་Xོགས་2ི་3ལ་ཁ་འདིའི་jི་ཡོངས་2ི་lབ་འ|ས་དང་བོད་གIང་
གིས་ཆབ་མདོར་བ—གས་པའི་ཡར་ཐོན་ཅན་=ི་འཛFན་rོང་། འཛFན་rོང་དེ་ཡང་མ་མཐར་ཡང་
མདོ་jི་Xི་མ་གཉིས་2ི་རིང་ལ་•ས་པ་ཐོན་པ་Yང་བ་བཅས་2ིས་ཁམས་པ་ཚn་ནི་Z་ས་ལ་

དགའ་ཞེན་ཡོང་བ་དེ་འགན་ལེན་:ས་པ་རེད། :མས་པ་བ6ན་དར་=ི་འཛFན་rོང་འདིའི་ཆབ་

Œིད་ཁ་Xོགས་ནི་གཅིག་:ས་ན་3ལ་ཁ་འདིའི་cེས་O་བÚོས་པའི་གIང་གི་ཐམ་ག་གསར་པ་
དེས་འཇལ་Sབ་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་གི་མིང་:མས་པ་བ6ན་དར་ཞེས་པ་དེ་ཐམ་ག་གསར་པའི་
ངོ་ཡིག་a་བཀོད་ཡོད་དེ། “3ལ་ཁབ་:མས་པས་བrངས། བདེ་rིད་2ི་བ6ན་པ་དར་བའི་
ཐམ་ག་”ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།
Xིས་2ི་འཛFན་rོང་པ་Rམས་ནི་འཇོན་•ས་མེད་པ་དང་Çོག་ཟ་¶ལ་Oངས་ཡིན་པར་Cར་ན་
ཡང་། ཁམས་པའི་དགའ་ཞེན་དང་_་མོའ་F <ས་2ི་oིན་གཟོའ་F Zག་འKོ་དེ་Mང་¢ན་=ིས་བཙན་
འÊལ་མ་:ས་བར་<་གནས་Sབ་པ་Yང་བ་འo། དཔེར་ན། ༡༩༥༠ ལོའ་F G་བJ་པའི་ནང་
Figure 2མདོ་Aི་བཀའ་Cོན་C་མ་Dམས་པ་

བEན་དར།

6

ཁམས་པའི་Æལ་དམག་གིས་དཀའ་ངལ་=ི་གནས་བབ་དེའི་ནང་གIང་དམག་གི་€ེ་ཁག་དང་

Zན་ཅིག་a་དཔའ་ངར་ཆེན་པོས་རང་གི་ལས་འགན་eངས་ཡོད་པ་རེད།༼6༽ ཁམས་པའི་འགོ་

¶་ཁག་གཅིག་གིས་2ང་ས་ཆ་བཞག་ནས་|ོས་པ་དང་། ངོ་ལོག ཡང་ན་མགོ་×ར་:ས་རིགས་མེད།¶་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ནི་བོད་2ི་གIང་དམག་དང་Zན་<་བཞག་

ཡོད་པ་དེ་ཚnས་ཧ་ལས་པའི་[ེན་ངན་ལ་ཁ་གཏད་2ིས་འཐབ་པ་རེད་ལ། ཁ་ཤས་ཤག
ི ་4་མེད་<་Xིན་པ་རེད། ཆབ་མདོ་yོང་ˆེར་ནས་མདོ་jི་ཐོན་ཟིན་པའི་¦ལ་དེར་¶་
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གཙn་མཁན་ཆེན་G་བ་ལགས་2ིས་ཆབ་མདོ་¶་ཁམས་པའི་Æལ་དམག་6ོབས་ཆེན་ཞིག་འÊགས་]འི་འབད་བ4ོན་ནན་མོ་:ས་ཡོད་པ་རེད་
ལ། ཁོང་གི་གལ་ཆེའི་མཛད་འགན་དེ་གIང་འ|ེལ་=ིས་ངོས་ལེན་:ས་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་མདོར་ཡོད་པའི་བོད་གIང་གི་Ûང་འKིན་ལས་:་
རོ་བྷར་ཌི་ ‹ོར་ཌི་ (Robert Ford) ཡིས། “མདོ་jི་Ôད་Z་སའི་ལས་:་ཚང་མའི་¥ང་ལ་ཁོང་གི་དབང་¦གས་ཡོད་པ་རེད།”ཅེས་

བཤད་པ་རེད། “ཆབ་མདོའ་F ཨ་®ེས་bན་པོ་”ཞེས་‹ོར་ཌི་ཡིས་བཤད་པ་sར་ཁོང་ནི་ ༡༩༡༨ ལོར་:མས་པ་བ6ན་དར་=ི་འོག་a་ˆད་ཐོན་
=ིས་ཞབས་I་I་མཁན་=ི་ཁམས་པ་དཔོན་རིགས་འཚn་གཞེས་yས་2ི་གཅིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ཁོའ་F དེབ་2ི་མ`ག་
a་ ༡༩༥༠ ལོའ་F བཙན་འÊལ་Qོར་འཆད་པའི་ལོ་]ས་O་གལ་ཆེན་=ི་མི་ž་འདིའི་Qོར་Àེང་མེད་པ་རེད།
བོད་མི་ཚnས་དམག་དོན་=ི་ལོ་]ས་Rམས་ལ་དེ་དག་Yང་བའི་ལོ་ཁམས་2ིས་བ4ི་Œོལ་ཡོད་པ་རེད།

ད:ིན་ཇིའི་བཙན་འÊལ་ལ་ཤིང་

འÖག་དམག་ཅེས་འབོད། ༡༩༡༢ ལོའ་F མན་`འི་དམག་མི་མཐར་Üོད་:ས་པ་ལ་©་:ི་3་དམག་ཟེར། ཡིན་ན་ཡང་ཁམས་པ་ཚnས་ ༡༩༡༨
ལོའ་F 3ལ་ཁ་དེ་རང་གི་ལོ་]ས་2ི་ནང་གི་འཁོར་མཚམས་ཤིག་ཡིན་པར་བསམས་ཡོད་ལས་ཆེ་ལ།

དེ་ལ་ཁོང་ཚnས་ཆེ་བ6ོད་2ི་‚ལ་<་

བQལ་པ་ས་i་ཞེས་འབོད་པ་རེད། འདི་ནི་དམག་འTག་ཙམ་མིན་པར་3ལ་ཁབ་བཅིངས་འyོལ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་དམག་འTག་འདི་|ིས་ཡོད་མེད་Qོར་ལ་Qད་ཆ་བཤད་Qབས། ད:ིན་བོད་འ|ེལ་བའི་Qོར་=ི་3ལ་རབས་མཁས་པ་ ཨ་
ལེས་ཊ་ཨེར་ ལེམ་བི་ (Alastair Lamb) ཡིས། “འདི་ནི་འཛམ་Àིང་དམག་ཆེན་དང་པོའ་F གནས་‚ལ་གÆགས་ནས་དེང་རབས་Æ་རོབ་
2ི་ལོ་]ས་4ོམ་པ་དང་འo་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་འyེལ་བcོད་:ས་པ་རེད།༼
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གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་དེབ་འདིའི་ˆད་མཚར་བའི་ˆད་ཆོས་

གཅིག་ནི། ཧ་ལས་པའི་གནས་‚ལ་=ི་yངས་འབོར་མང་པོ་ཞིག་བkས་ཡོད་མེད་ལ་མ་sོས་པར། གང་sར་འདིས་Yང་བ་Rམས་Z་སའི་ནང་
གི་གIང་འཛFན་yལ་རིམ་™ང་ཤོས་2ི་Àེན་iགས་ཤག
ི ་གི་ནང་<་བk་བའི་ཞབས་འདེགས་ཉག་གཅིག་’བ་པ་དེ་རེད།
མགོ་འÊགས་སའི་གནད་དོན།

མཐའ་ན་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ཁོའ་F 3ལ་རབས་2ི་མགོ་འÊགས་ནི་ ༡༩༡༢ ལོ་འདམས་པ་རེད། གོ་བ་ལེན་Xོགས་གཅིག་:ས་ན། འདིས་བོད་
2ི་3ལ་རབས་ཇེ་©ང་ངམ་གལ་©ང་<་བཟོས་པ་དེ་ཤས
ེ ་དཀའ་བ་ཞིག་མ་རེད། ད་<ང་འདིས་བོད་འདི་དེང་རབས་འཛམ་Àིང་ནང་Iགས་པའི་

<ས་Qབས་དེ་ལོག་འyེལ་:ས་ཤིང་། བོད་མི་Rམས་2ིས་རང་གི་3ལ་ཁབ་2ི་ངོ་བོ་བ£ན་པའི་ལས་འMལ་དང་། དེ་བཞིན་རང་གི་ལོ་]ས་
2ི་¢ོད་<་དེང་རབས་ཅན་=ི་<ས་རབས་མགོ་འÊགས་:ས་པ་ལ་žང་©ང་:ས་ཡོད་པ་རེད།

ཁ་ཆེ་དང་ད;ས་ཤར་=ི་3ལ་རབས་ཐད་±ི་

རིན་སི་ཊོན་(Princeton)dོབ་–་ཆེན་མོའ་F མཁས་པ་Àེང་tོག་ཅན་ཡིན་ན་ཡང་འ|ས་;་གཟེངས་ཐོན་ཅན་ཡིན་པ་བྷི་ནེར་ཌི་

ལི་ཝི་སེ་

(Bernard Lewis) ཡིས་ང་ཚn་ལ་བཤད་]ར། “3ལ་རབས་ལོག་འyེལ་པ་ཚnས་” འˆོག་བཤད་:ེད་པ་ནི་ གང་འཚམས་ཤིག་གི་བར་
<་རང་གི་དགོས་དོན་’བ་ཅིང་། དཔེར་ན་མགོ་འÊགས་ས་s་;འི་དོན་©ང་Ñ་ནས་2ང་ཁོའ་F དམིགས་Æལ་’བ་ཡོང་ཞེས་བཤད་ཡོད།
“་་་གལ་Œིད་མི་གཅིག་གིས་3ལ་རབས་2ི་བcོད་གཞིའི་ཐོག་4ོམ་མམ་དེབ་ཅིག་འ|ི་བའམ།
དེས་མཚམས་གང་¶ང་ཞིག་ནས་མགོ་འÊགས་:ེད་དགོས་ལ།

ཡང་ན་གཏམ་བཤད་ཅིག་:ེད་པ་ཡིན་ན་མི་

འདམ་ཁ་དེས་ཡོང་]འི་མ`ག་འ|ས་ཐད་_ོན་དཔག་གང་འཚམས་:ེད་

Sབ། མགོ་འÊགས་ས་དེ་གང་ཡིན་2ང་དེ་ལ་བཅོས་མའི་ཚད་མཐོ་ཙམ་ཡོད་པ་ནི་དགོས་ངེས་པ་ཞིག་ཆགས། 3ལ་རབས་ནི་žེ་མོ་བཙhམས་

ཁག་གཅིག་གིས་€ོད་ཤག་དེ་བཅོམ་ཡོད་པ་འo་མོད། ›ོ་བྷར་ཊི་ ‹ོར་ཌི་sར་ན། བོད་2ི་གIང་དམག་ཚnའ་ི ཁག་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་=ི་འlལ་rེལ་མSན་[ེན་
མེད་པ་དེས་ཁམས་པ་ཚn་ཁོང་¢ོ་ལངས་བJག་པ་དང་། ཁོང་ཚnས་oང་བདེན་=ི་ཐོག་ནས་རང་གི་མགོ་འ¢ིད་2ིས་3བ་a་བÒར་བཞག་པ་ཞིག་ཚnར་བ་རེད་ཅེས་བcོད་

འ<ག ཡིན་ན་ཡང་། ‹ོར་ཌི་ཡིས་དེ་ནས་ང་ཚn་ལ་བཤད་དོན་ལ། དམག་jི་Ý་3་ཚh་དབང་ནོར་;་ཡི་དpང་ཁག་ཡིབ་བཞིན་པ་དེ་ཚn་cེས་ལ་ཆབ་མདོའ་F yོང་བ]ད་ནས་
སོང་ཞིང་། yོང་ˆེར་<་དགའ་Vོབས་2ིས་ཁེངས་ཞིང་། ‰ིག་ལམ་བrར་གསོ་Yང་བ་རེད། ཅེས་བཤད་འ<ག
7

ཚh་རིང་u2་དང་Zན་<་Àེང་མོལ་:ས་པ།
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མSད་མེད་པའི་རས་Æག་ཅིག་རེད་ལ།
རིམ་¢ོད་2ི་བདེན་དོན་ཞིག་མ་རེད།

<ས་ཚFགས་འ:ེད་པ་ནི་3ལ་རབས་མཁན་=ི་འདོད་བབས་ཤིག་ཡིན་པ་ལས་3ལ་རབས་2ི་Yང་

གཟབ་ནན་=ིས་འདམ་ཁ་:ེད་པ་བiེན་ནས་Åན་བཤད་ངོ་མ་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་3ལ་རབས་

འˆོག་a་འ`ག་Sབ། དཔེར་ན། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཉི་ཧོང་བར་=ི་འ|ེལ་ལམ་Qོར་འ|ི་མཁན་གཅིག་གིས་ཧི་རོ་ཤི་Á་(Hiroshima) 8 ནས་
མགོ་བ—གས་ཆོག་ལ། ད་<ང་པི་རེལ་ Èར་བྷོར་(Pearl Harbor) 9 ནས་མགོ་བ—གས་ཆོག

མཐའ་ན་Yང་བ་Rམས་2ི་འyེལ་བཤད་

Rམས་ཧ་ལམ་གཅིག་པ་གཅིག་[ང་ཡིན་ན་ཡང་། གལ་Œིད་མགོ་འÊགས་ས་གཞན་དང་ཡང་ན་ཅིག་ཤོས་དེ་ནས་མགོ་བ—གས་པ་ཡིན་ན་ཧ་
ཅང་མི་འo་བ་ཞིག་མཐོང་གི་རེད།”༼10༽

ི ་ ཅེས་པ་འདིའི་མགོ་འÊགས་ས་
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་ བོད་2ི་དེང་རབས་3ལ་རབས་ཤ ག

ནི་

༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པ་ད:ིན་ཇིའི་3་གར་<་བཙན་:ོལ་ལ་ཕེབས་ནས་

༡༩༡༢ ལོར་Xིར་Z་ས་ལ་ཆིབས་བ>ར་གནང་བ་ནས་མགོ་བ—གས་ཡོད་རེད། ཐོག་
མར་འདི་ནི་བོད་2ི་དེང་རབས་3ལ་རབས་ཤིག་གི་མགོ་འÊགས་:ས་ན་]་མཚན་

½ན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་འo་བོ་ཡོད་རེད། <ས་ཚnད་འདི་ནས་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ང་ཚn་ལ་
དེང་རབས་ཅན་དང་བཅོས་བ>ར་ཐད་ལ་བོད་2ིས་འབད་བ4ོན་:ེད་པ་དེ་བཤད་གི་

ཡོད། ཁོས་ད་<ང་དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་བ་འདི་ཧ་ལམ་བ3་ཆ་བ3་ཐམ་པའི་ཐོག་

ནས་ད:ིན་ཇིའི་¦གས་[ེན་འོག་ཡིན་པ་དང་། མཐའ་ན་བོད་དམག་གསར་པ་དང་བོད་
2ི་དཔོན་རིགས་¢ོད་2ི་3ལ་ཞེན་པའི་ཁོངས་གཏོགས་Rམས་2ང་ད:ིན་ཇིའ་ི Xོགས་

གཏོགས་ཡིན་པ་དང་། ངོ་མ་བཤད་ན་ད:ིན་ཇིས་¦གས་[ེན་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ང་ཚn་ལ་མཐོང་འ`ག་གི་རེད།
Figure 3ཀ་ལི་ཀ་ཏར་༧>ལ་བ་H་1ེང་བI་གJམ་པ་

ཆེན་པོ།

3འི་Xོགས་གཏོགས་སམ་ཡང་ན་གཡོན་Xོགས་2ི་3ལ་རབས་མཁན་ཚnས་བ·ང་བའི་
བོད་2ི་དེང་རབས་3ལ་རབས་ཐད་2ི་s་‚ལ་གནད་འགག་ཆེ་བའི་yས་2ི་གཅིག་ནི།

བོད་3ལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡིན་པའི་s་‚ལ་དེ་<ས་རབས་ཉི་¦་བའི་མགོ་6ོད་ཙམ་ལ་Yང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་¦གས་ཆེར་ད:ིན་ཇིའི་བཙན་
3ལ་རིང་~གས་པའི་བཀོད་Yས་2ིས་གསར་£ན་:ས་པ་ཞིག་དང་ “བཟོ་བཀོད་:ས་པ་ཞིག་”ཡིན་པ་དང་། ད་<ང་བཙན་3ལ་བའི་དཔོན་
རིགས་དཔེར་ན་Þ་རལ་སི་ བྷེལ་ (Charles Bell) བྷེ་སེལ་ གྷོལ་ཌི། (Basil Gould) §་ རི་ཆར་ཌི་œོན་ (Hugh Richardson)
སོགས་2ིས་ད:ིན་ཇིའི་3་གར་དང་3་ནག་༼མཐའ་ན་ར་ཤི་ß་༽བར་=ི་བར་གནས་3ལ་ཁབ་ཅིག་འÊགས་ཆེད་`ས་འགོད་དང་ལག་

བ6ར་:ས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་པ་འདི་རེད། 3་མིའི་3ལ་རབས་མཁན་ཚnས་s་‚ལ་འདིའི་ཆ་དང་པོ་དེ་ཁས་ལེན་ན་ཡང་ “བར་གནས་3ལ་
ཁབ་”ཟེར་བ་དེ་ངོས་ལེན་མ་:ས་ཤིང་། ད:ིན་ཇིས་བོད་འདི་མེས་3ལ་ལས་གཏན་<་ཁ་|ལ་བ་ཞིག་བཟོ་འདོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་à་‚གས་
3ག་གི་ཡོད། jིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། གལ་Œིད་མི་གཅིག་གིས་ ༡༩༡༢ ལོ་ནས་ལོ་]ས་2ི་མགོ་བ—གས་པ་ཡིན་ན། གོང་གསལ་འདི་ནི་
“Åན་བཤད་ངོ་མ་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་” •ས་པ་ཆེན་པོས་6ོན་Sབ་པའི་བོད་2ི་དེང་རབས་3ལ་རབས་2ི་Rམ་པ་དེ་རེད།
ཡིན་ན་ཡང་། གལ་Œིད་<ས་ཚnད་_་áར་=ིས་དཔེར་ན་ ༡༨༧༦ ལོ་s་;་ལ་Xིར་ལོག་:ས་པ་ཡིན་ན། ད:ིན་ཇི་བཙན་3ལ་རིང་~གས་དང་
3་ནག་བཙན་3ལ་རིང་~གས་2ི་མཉམ་འ|ེལ་ངན་Yས་འོག་བོད་2ི་རང་དབང་དང་ཆེ་མཐོང་ལ་ˆད་གསོད་:ེད་2ི་ཡོད་པ་Qབས་དེའི་བོད་

2ི་མགོ་འ¢ིད་ཚnས་༼ཕལ་ཆེར་དངོས་ཡོད་2ི་ཐོག་ནས་༽མཐོང་བ་དེ་ལ་bོལ་ཆེད་བོད་འདིས་རང་ཤེད་ངོམ་པ་དང་མཐའ་ན “3ལ་Äང་”གི་
8
9
10

ཨ་རིས་ཉི་ཧོང་ལ་âལ་འKིན་མཚnན་ཆ་འཕངས་སའི་yོང་ˆེར་=ི་མིང་། དགེ་རབ་2ི་མཆན།
ཉི་ཧོང་གིས་ཨ་རི་ལ་Àོ་;ར་ཕར་bོལ་:ས་སའི་མཚn་འགག་གི་མིང་། དགེ་རབ་2ི་མཆན།
Bernard Lewis, From Babel to Dragomans. Page 389.
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བསམ་eོ་ཞིག་6ོན་བཞིན་པའི་གནས་བབ་ཅིག་དང་ང་ཚn་འKད་ཡོང་གི་རེད།
༡༨༧༦ ལོར་ད:ིན་ཇི་དང་3་ནག་གོང་མས་ ཆེ་‹ོ•་ (Chefoo) yོས་མSན་ཟེར་བ་དེ་ལ་མིང་iགས་བཀོད་ཅིང་། དེའི་ནང་གི་དོན་ཚན་
གཅིག་གིས་ད:ིན་ཇིས་s་iོག་ལས་དོན་¶་ཁག་ཅིག་བོད་བ]ད་ནས་གཏོང་]ར་ཆོག་མཆན་•ད་ཡོད་པ་རེད། 3་མིས་yོས་མSན་འདི་ནི་
•བ་Xོགས་2ིས་ཁོ་ཚnའི་6ེང་ “འo་མཉམ་མེད་པའི་yོས་མSན་”བཞག་པའི་ཁོངས་O་བ4ི་ན་ཡང་། བོད་དང་འ|ེལ་བའི་དོན་ཚན་དེ་ད:ིན་
3་གཉིས་བར་<་གཉིས་ཕན་=ི་4ིས་ངན་ཞིག་a་rེད་Œིང་:ས་པ་རེད། བོད་ལ་yོས་མོལ་ལམ་6ོན་མ་Iས་པའི་ཉེར་ལེན་=ིས་ “བོད་2ི་
yོས་ཚnགས་”2ིས་ད:ིན་ཇི་བོད་<་འÊལ་]་ཁས་ལེན་མ་:ས་པ་རེད། ཨ་ལེས་ཊ་ཨེར་ ལེམ་བི་ (Alastair Lamb) sར་ན། “ ་་་ 3་
མིས་རང་གི་གོང་མས་ཆོག་མཆན་•ད་པའི་ལས་དོན་ཞིག་ལ་དགག་:་:ས་པའི་]་མཚན་=ིས་བོད་མི་ཚnར་ཁ་âང་གཏོང་]་འདེམས་པ་

རེད། 3་མི་ལ་4ིས་མེད་:ེད་པའི་Rམ་པའི་‚ལ་<་ བོད་མི་ཚnས་©་འབི་ནས་འ|ས་Íོངས་བར་=ི་བyོད་ལམ་བཀག་པ་དང་ ལིང་Sར་
(Lingtu) ¥ོ་Xེས་པ་རེད། ༼11༽
3་མི་དང་ད:ིན་ཇི་ལ་བ4ིས་མེད་:ེད་པའི་Rམ་འCར་འདིའི་ནང་། བོད་མི་Rམས་2ིས་འ|ས་Íོངས་2ི་ནང་ལོགས་མེལ་ལེ་བJ་གOམ་=ི་
ས་ན་ཡོད་པའི་ལིང་S་༼ཡང་ན་

~ང་Sར་༽ཞེས་པ་དེར་འཐབ་¾་བ4ིགས་པ་རེད་ལ།

གཏོགས་ཤིག་ཡིན་པར་བ4ི་བ་རེད།

ས་ཆ་དེ་ནི་ད:ིན་ཇིས་འ|ས་Íོངས་2ི་ཁོངས་

བོད་མི་Rམས་2ིས་རང་གི་ཆོད་སེམས་དེ་གསལ་པོར་6ོན་ཆེད་འཐབ་¾་དེ་ལ་དམག་མི་དM་བ3་

བཞག་པ་རེད། ཨེལ་ ཨེ་ ཝེ་ཌེལ་ (L. A. Waddell) sར་ན། དོན་དངོས་O་བོད་མི་ཚnས་འ|ས་Íོངས་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་ཤིང་། “zོ་
cེ་Àིང་ནས་མེལ་ལེ་Óག་Jའི་ས་ཆར་dེབས་པ་དང་།

Æ་རོབ་པའི་འKོད་བ6ེན་•ོ་གསེང་:ེད་ས་དེར་དངངས་Üག་dེབས་བJག་པ་

རེད།”༼12༽ ད:ིན་ཇིས་ བོད་མི་Rམས་མཐར་Üོད་གཏོང་ཆེད་དམག་དཔོན་ གྷ་›མ་ (Graham) =ི་འོག་ནས་དམག་མི་6ོང་Kག་གཉིས་
དང་མེ་ãོགས་བཅས་བཏང་བ་རེད།

ãོགས་མདེལ་འཕངས་པ་དང་Úང་དམག་གིས་མདའ་འཕེན་དེ་ཚnས་མཐའ་མ་དེར་བོད་མི་Rམས་~ང་

Sར་ནས་Xིར་འདེད་:ས་པ་རེད། “ཡིན་ན་ཡང་བོད་མི་ཚnས་རང་གི་མཚnན་ཆ་tིང་པ་ཡིན་མིན་ལ་མ་sོས་པར་དpང་ངོམ་འདི་ལ་བiེན་ནས་
eོ་ཕམ་Yང་མེད་པ་རེད།”ཅེས་ལེམ་བི་ཡིས་བཤད་འ<ག

G་བ་Î་པའི་ནང་། བོད་མི་ཚnས་གནའ་ཐོང་(Gnatong)<་ཡོད་པའི་ད:ིན་ཇིའི་དམག་¥ར་ལ་Àོ་;ར་ཕར་bོལ་:ས་ཤིང་། མཐའ་མཚམས་
དེར་s་Qོར་ལ་བrོད་བཞིན་པའི་བྷང་གྷལ་=ི་གIང་འཛFན་པ་གཞོན་པ་དེ་འཛFན་yབས་:ས་པ་རེད་ལ། ཁོང་ཚn་ལ་ཚབས་ཆེའི་ཕམ་ཉེས་དང་
བཅས་Xིར་ལོག་:ས་པ་རེད།”༼ 13 ༽ ཝེ་ཌེལ་=ིས་ད་<ང་བོད་མི་ཚnས་དཔའ་ངར་=ིས་འཛFང་ཞིང་ “eོ་ཁོག་ཆེ་ཞིང་ཆོད་སེམས་བiན་པོ་
”བ6ན་སོང་ཞེས་བཤད་ཡོད། ཝེ་ཌེལ་=ིས་ བོད་2ིས་བཙན་འÊལ་”:ེད་པའི་]་[ེན་འཕར་མ་ཞིག་ནི་ད:ིན་ཇིས་འ|ས་Íོངས་·ར་བཅད་

2ིས་དབང་བ>ར་:ས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། བོད་མི་ཚnས་འདི་ནི་¢ིམས་མSན་=ི་ཐོག་ནས་རང་གི་¦གས་[ེན་dེབས་པའི་ས་‡ལ་ཞིག་ཡིན་པར་
འདོད་པ་རེད་ཅེས་ངོས་འཛFན་:ས་འ<ག

~ང་Sར་<་3་ཆེའི་ཕམ་ཉེས་Yང་བ་ལ་མ་sོས་པར་བོད་མི་ཚnས་ད:ིན་ཇིས་བོད་<་ལས་དོན་¶་

ཁག་གཏོང་]འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་~གས་དེ་à་‚གས་མཐར་rེལ་=ིས་ཁས་ལེན་མ་:ས་པ་རེད་ལ། དེ་བཞིན་3་ནག་ལ་དེ་འoའི་འlལ་བrོད་
2ི་ཆོག་མཆན་•ོད་]འི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཡང་ཁས་ལེན་མ་:ས་པ་རེད།

བོད་མིའི་à་‚གས་མཐར་rེལ་དེ་ལ་བiེན་ནས་ད:ིན་ཇི་ལ་མཚnན་ན། ཕལ་ཆེར་“བོད་ནང་གི་tོག་ཟིང་ཅན་=ི་ཁེ་ཕན་”eོས་གཏོང་]་༼Xི་
3ལ་ལས་‡ངས་2ི་གསང་བའི་„ན་ཐོ་ཞིག་a་འཁོད་པ་sར།༽ནི་ཐབས་ལམ་མཁས་ཤོས་དེ་ཡིན་པའི་ཐག་གཅོད་¥ང་ལ་dེབས་པ་རེད།

དམིགས་བསལ་=ིས་3་ནག་ལ་བོད་ཐོག་6ངས་འཛFན་མཐོ་པོ་ཡོད་པའི་གནས་བབ་དེ་ལ་དགག་:་མ་:ས་པའི་ངོས་ནས་ ད:ིན་ཇིས་རང་
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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གིས་དབང་བ>ར་བའི་བྷར་མའི་3ལ་ཁབ་(Burma)ཐད་ལ་3་ནག་གི་ལག་ནས་གIང་འ|ེལ་=ི་ངོས་འཛFན་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། _ོན་ཆད་3་

ནག་གིས་བྷར་མ་དེ་rེས་འ;ལ་3ལ་ཁབ་2ི་yས་O་བ4ི་ན་ཡང་། ད:ིན་ཇིས་ལམ་Zོང་ཅན་=ི་དམག་འTག་གOམ་=ི་cེས་O་ ༡༨༨༥
ལོར་~ང་པ་འདི་ཆ་ཚང་དབང་བ>ར་:ས་པ་རེད།

ད:ིན་ཇིས་བྷར་མ་ལ་དབང་བ>ར་:ས་པ་¢ིམས་མSན་ངོས་ལེན་:ས་པ་དེའི་དོད་<་

ད:ིན་གIང་ནས་Áན་`འི་གIང་ལ་3་ནག་གིས་བོད་ཐོག་དབང་བ>ར་ཡོད་‚ལ་དེའི་ངོས་འཛFན་ལེན་Sབ་པ་Yང་བ་རེད།

གIང་གི་པར་£ན་ཡིག་ཆ་ Sikkim Gazetter ཞེས་པའི་ནང་<། Qབས་དེའི་ད:ིན་ཇིས་བོད་ལ་s་6ངས་ངོ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་གསལ་
པོར་བ6ན་འ<ག

“ང་ཚn་ཚན་རིག་གི་མཚར་žང་དེའི་ཁེ་ཕན་དང་དེ་ལ་ཚnང་པའི་དÂོག་གཏམ་=ིས་3བ་4་:ས་འ<ག་„མ་པའི་ཐེ་ཚnམ་

ཅན་འདིའི་ཆེད་<་བོད་<་བཙན་ཤདེ ་2ིས་བrོད་དེ། 3་ནག་གི་མཛའ་བཤེས་ཡོང་Œིད་པ་དེ་ཚn་ལ་ཕོག་Sག་གཏོང་བ་ནི་ཧ་ཅང་Àེན་iགས་2ི་
·ར་ཅིག་མ་རེད་ཅེས་Oས་ཁས་ལེན་མི་:ེད་པ་རེད།” ཅེས་|ིས་འ<ག༼ 14 ༽

ཨ་ལེས་ཊ་ཨེར་ ལེམ་བི་ (Alastair Lamb) ཡིས།

“བསམ་eོའ་F འˆེར་སོ་འདི་བ·ང་ནས་3་གར་གIང་གིས་བོད་ལ་ཐེ་Yས་མ་:ས་པར་ད:ིན་ཇིའི་3་གར་དང་3་ནག་བར་=ི་མ་འོངས་པའི་
འ|ེལ་བ་ཐག་གཅོད་:ེད་]འི་རེ་བ་:ས་པ་རེད།” ཅེས་བžན་འ<ག

ལོ་ངོ་འདི་དག་གི་རིང་ལ་ད:ིན་ཇི་དང་3་ནག་གི་བར་<་བོད་དམ་ཡང་ན་འ|ས་Íོངས་
དང་འ|ེལ་བའི་yོས་མོལ་དང་yོས་མSན་གང་Yང་ཚང་མའི་ནང་བོད་དེ་ཆེད་མངགས་

2ིས་Xི་ལོགས་O་བཞག་པ་རེད། ༡༨༩༣ ལོར་zོ་cེ་Àིང་<་ཚnང་འ|ེལ་=ི་yོས་མོལ་:ེད་

༼འ|ས་Íོངས་དང་བོད་བར་=ི་yོས་མSན་ལ་ཁ་žོན་:ེད་]་ཡིན་པ།༽Qབས་དེར་

བཀའ་ཤག་གིས་ན་གཞོན་བཀའ་eོན་བཤད་‰་ཞབས་པད་དཔལ་འ:ོར་zོ་cེ་དེའི་ལས་
རིམ་ལ་སོ་iོག་ཆེད་བཏང་བ་རེད། བཤད་‰་དེར་འ:ོར་བ་ལ་ད:ིན་ཇི་ཁོང་¢ོ་ལངས་པ་
འo་ལ། ཁོང་ལ་ “དམའ་འབེབས་:ེད་དགོས་པའི་ཆོག་མཆན་•ད་ཡོད་པ་རེད།” ༼ལེམ་

བི་༽ ད:ིན་ཇིའི་ལས་:་བ་Qོར་ཞིག་གིས་ཁོ་i་ཐོག་ནས་ཕབ་6ེ་ Þོ་ ར་སི་ཏའི་¢ོམ་
གIང་ (Chowrasta square) གི་©་´ིང་<་འཕངས་པ་རེད་ཅེས་པ་ཡོངས་yགས་
རེད།

བཤད་‚ལ་གཞན་ཞིག་ལ་བཤད་‰འི་གཡོག་པོ་ནི་®ངས་མཁན་དེ་རེད་ཟེར།

གནས་‚ལ་འདི་ལ་ད:ིན་ཇིའི་ཡིག་ཆ་ཡོད་ཚད་2ི་ནང་<་དམག་ཞབས་©ང་yས་4ེད་མོ་
Figure 4Lོ་Mེ་Nིང་7་བཤད་P་ཞབས་པད།

ལ་དགའ་མཁན་དག་གིས་:ས་པའི་6བས་མ་ལེགས་པའི་4ེད་མཚར་ཞིག་རེད་ཅེས་

འyེལ་བcོད་:ས་ཡོད་ན་ཡང་།

zོ་cེ་Àིང་<་€ོད་པའི་བོད་མི་tིང་བ་ཚnས་འདི་ནི་ད:ིན་

ཇིས་བོད་མིའི་ “གaམ་jོད་”ལ་དམིགས་ནས་ངོ་ཚ་འབེབས་ཆེད་Úང་བ—གས་ནས་:ས་
པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་:ས་པ་རེད། ༼15༽
ད་བར་=ི་ལོ་]ས་ཞིབ་འ`ག་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་<། བོད་2ིས་ད:ིན་3་གཉིས་ལ་བ4ི་འཇོག་མ་:ས་པ་འདི་ནི། ད:ིན་ཇིས་བོད་2ི་བ6ན་པ་
འཇོམས་]་ཡིན་པ་ལ་བ„ད་པའི་བོད་མིའི་འཇིགས་དངངས་དེ་ལས་Yང་བའི་Rམ་iོག་དང་Éོངས་པའི་མ`ག་འ|ས་ཤིག་རེད་ཅེས་žང་©ང་

:ས་ཡོད་པ་རེད། འགོག་bོལ་འདི་ནི་གཅིག་:ས་ན་བོད་2ི་3ལ་གཅེས་2ི་སེམས་¦གས་ལས་Yང་ཡོད་Œིད་པ་དེ་ལ་ནམ་ཡང་གཟབ་ནན་
14
15

Ibid Page 203
w་ཚh་གང་རིང་zོར་Àིང་<་བIགས་པའི་ངེད་2ི་ཨ་མའི་Éོ་ལགས་ཚh་འཛFན་‰ོལ་མ་(Tsinze Dolma)ལགས་དང་Zན་<་བཀའ་མོལ་Iས་པ། ©་´ིང་གི་3བ་

དེ་ག་རང་<་ཡོད་པའི་ བྷི་ལེ་ä་མyོན་ཁང་(the Bellevue Hotel)དེ་ངེད་2ི་ནང་མིའི་རེད། འཇམ་ནོར་=ིས།
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=ིས་ཆ་འཇོག་ཅིག་:ས་མེད། Rམ་འCར་འདི་ནི་མཚམས་རེར་མི་མངོན་པའི་ཐོག་ནས་མཐོང་©ང་ཞིག་རེད་ལ། དེ་ཡང་བོད་མི་Rམས་ནི་
3ལ་གཅེས་པ་ཞིག་a་འCར་]ར་ “ཡར་ཐོན་”དང་། ཡང་ན་ “ཉམས་®ོང་གོ་iོགས་”འདང་ངེས་མེད་པར་བ6ན་པ་དེ་རེད། བcོད་གཞི་
འདིའི་ཐད་2ི་dོབ་•ོང་:ས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི།

jིར་བཏང་གིས་བཤད་ན། ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཨ་‹ི་རི་ཀའི་ནང་གི་3ལ་གཅེས་རིང་~གས་དང་

3ལ་ཁབ་2ི་ངོ་བོ་ལ་འyེལ་བcོད་:ེད་པའི་_ར་ཡོད་2ི་ཤེས་ཡོན་པའི་s་‚ལ་དེ་ཚn་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཏག་ཏག་Æ་རོབ་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་
<་བ—གས་ཟིན་པའི་“མ་དཔེའི་‰ོམ་གཞི་”དེ་ཚnའི་cེས་O་འ|ངས་ནས།
པའམ་དཔེ་འགེབས་:ས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་འoའི་བཙན་འÊལ་འོག་གི་ས་ཆ་Rམས་ལ་ལག་བ6ར་:ས་

ད་sའི་ཆ་ལ་དེ་འoའི་s་‚ལ་ནི་ཁ་མ་ཚང་བ་དང་འདེམ་གསེས་:ས་པ་ཞིག་a་ངོས་འཛFན་:ེད་པ་རེད་ལ། ཨེ་ཤ་ཡའི་3ལ་གཅེས་བསམ་eོ་

དེ་དག་ནི་ “འཆར་žང་:ས་པ་རེད་”དང་ “གསར་བཏོད་:ས་པ་རེད་”ཅེས་པའི་s་‚ལ་འདི་ནི་བcོད་གཞི་འདི་ལ་ˆད་མཁས་Rམས་2ིས་
ཧ་ལམ་བ4ིས་མེད་<་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ ±ར་å་ æ་ཐར་ཇེ་ (Partha Chatterjee)ཡི་ 3ལ་ཁབ་དང་དེའ་ི ཆ་ཤ ས། (The
Nation and Its Fragments)ཞེས་པའི་དེབ་དང་། པ་རན་སེན་ཇི་ཊ་ ç་›་ (Prasenjit Duara) ཡི་3ལ་ཁབ་ནས་3ལ་
རབས་rོབ་པ།-དེང་རབས་3་ནག་གི་ལོ་]ས་ལ་oི་བ་འདོན་པ།

(Rescuing

History

from

the

Nation:

Questioning Narratives of Modern China)ཞེས་པའི་དེབ་2ིས་ང་ཚnར་ཨེ་ཤ་ཡའི་3ལ་གཅེས་པའི་Qོར་ལ་ž་འཛnམས་
ཆེ་བ་དང་ཞིབ་ཆའི་s་‚ལ་Rམས་འˆེར་ཡོང་ཡོད་ལ།
6ངས་ནི།

དེ་དག་a་ས་གནས་2ི་ལོ་]ས་དང་རིག་གIང་། མཐའ་ན་ཆོས་~གས་2ི་གནས་

Æ་རོབ་པ་དང་ཨ་མི་རི་ཀ་བའི་མི་སེར་Vེལ་Æལ་དང་3ལ་པོའ་F 6ོབས་¦གས་2ི་ངན་Yས་སམ་ཡང་ན་¦གས་[ེན་དེ་ཨེ་ཤ་

ཡའི་3ལ་གཅེས་2ི་འཕེལ་རིམ་ལ་འ|ེལ་བ་ཡོད་པ་དང་བkར་ནས་བཤད་ན་©ང་བ་ཞིག་མ་རེད་ཅེས་བcོད་ཡོད་པ་རེད།

དེས་ན། ༡༩༨༥ ལོའ་F G་བJ་གཅིག་པའི་ནང་ བོད་2ི་–་པ་4ེ་Óང་བ6ན་འཛFན་དབང་པོ་དང་Zན་<་ད:ིན་ཇིའི་ལས་:་ »ོ་ལན་ དང་ ཁི་ལ•་

ཌི་ ཝའེ་ཊི་ (Nolan and Claude White) གཉིས་2ིས་Qད་ཆ་བཤད་པའི་ནང་དོན་ལ་s་]་ནི་རིན་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་Œིད། Qད་
ཆ་འདི་ནི་བོད་དམག་གིས་འ|ས་Íོངས་ས་མཚམས་O་ད:ིན་ཇིས་བdངས་པའི་ས་མཚམས་zོ་རིང་མང་པོ་ཞིག་བãེལ་ནས་བཅག་པ་དང་།
ད:ིན་ཇིས་འ|ས་Íོངས་2ི་ས་ཁོངས་O་བ4ི་བའི་ས་ཆ་དགེ་གོང་(Giaogong)ཞེས་པར་ཡང་བrར་བོད་དམག་བཞག་པ་ཤེས་cེས་O་

Yང་བ་རེད། ཨ་ལེས་ཊ་ཨེར་ ལེམ་བི་ (Alastair Lamb) ཡིས་|ིས་དོན། “»ོ་ལན་=ིས་རང་གིས་བ6ན་འཛFན་དབང་པོ་དང་Zན་<་Qད་
ཆ་བཤད་པའི་མ`ག་€ོམ་:ས་དོན་ལ། དགེ་གོང་ ཞེས་པར་ཡོད་པའི་བོད་2ི་མཐའ་མཚམས་s་Äང་དེས་ནི་བོད་2ི་3ལ་གཅེས་མཚnན་=ི་
ཡོད་པ་དང་།

དེ་ཉེ་ལམ་ ༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པ་དMང་ན་སོན་པའི་[ེན་=ིས་¦གས་ཇེ་ཆེར་Xིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བ6ན་

འཛFན་དབང་པོས་བཤད་དོན་ལ།

བོད་མི་ཚnས་ཁོང་ཚnའི་ཚབ་:ས་ནས་ད:ིན་3་གཉིས་2ིས་yོས་བkར་:ས་པའི་yོས་མSན་ཞིག་ལ་ཆ་

འཇོག་:ེད་དགོས་པར་མི་འདོད་ལ། དེ་འoའི་yོས་མSན་<་འཁོད་པའི་མཐའ་མཚམས་Qོར་Àེང་dོང་:ེད་]་མིན་པ་རེད། འོན་2ང་བོད་མི་

ཚnས་མཐའ་མཚམས་Qོར་བོད་རང་གི་ས་¢་དང་བxན་ནས་Àེང་dོང་:ེད་འདོད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། བ6ན་འཛFན་དབང་པོས་ནན་
བཤད་:ས་དོན་ལ།

“yོས་མSན་དེས་ཆ་[ེན་<་བཞག་པ་ཙམ་ལ་བiེན་ནས་བོད་2ིས་ས་ཆ་eོས་གཏོང་གི་མ་རེད།”ཅེས་བཤད་པ་རེད།

༼16༽
<ས་ཚnད་འདི་ཙམ་ལ་zོ་cེ་Àིང་<་€ོད་མཁན་=ི་ ཨེལ་ ཨེ་ ཝེ་ཌེལ་ (L. A. Waddell) =ིས་བོད་2ི་བཀའ་eོན་བཤད་‰་ཞབས་པད་དང་
Zན་<་Àེང་མོལ་ལན་མང་པོ་:ས་པ་རེད། Z་ས་¶་3ལ་ཚབ་དེ་མོ་3འི་ཨམ་ºན་དང་ངན་འ|ེལ་ཡོད་པ་ལ་མི་མང་ཁོང་¢ོ་ལངས་ཡོད་ཅིང་།
དེ་ལ་བiེན་ནས་བོད་ནང་<་3ལ་གཅེས་2ི་ངར་¦གས་གསར་པ་ཞིག་ལངས་པ་དེ་ཧ་ལམ་ཁོང་བ]ད་ནས་ཁོས་ཤས
ེ ་པ་རེད།

3ལ་གཅེས་

པའི་ལས་:་ཚnའི་ངོས་ནས། Xོགས་ཁག་དེ་གཉིས་2ིས་w་ན་གཞོན་པའི་༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པ་ལ་bོལ་བའི་ངན་Yས་ཤིག་འདིང་

16

ibid pg 215
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བཞིན་པའི་ཡིད་ཆེས་:ས་པ་དང་། 3འི་ཨམ་ºན་དང་3ལ་ཚབ་ཚn་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོང་]ར་“ཡ་མཚན་པའི་Rམ་པ་ཞིག་”གི་ནང་<་༧3ལ་བ་w་
གོང་མ་བཞི་དMང་ན་K་Qབས་ནས་yོངས་པའི་ལས་དབང་འདི་༧3ལ་བ་བJ་གOམ་པས་2ང་®ངས་ཡོང་བསམས་པའི་དངངས་Üག་Yང་
པ་རེད། ཝེ་ཌེལ་=ིས་མ`ག་€ོམ་བ3བ་དོན།
“ད་sའི་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་~གས་Œོལ་འདིའི་ནང་མི་འyོ་བའི་འགན་ལེན་:ས་པ་རེད། དེ་ཡང་~ང་པ་འདིའི་ནང་གི་གIང་ལ་3་མིས་ཐེ་
Yས་3་ཆེར་:ེད་པ་ལ་མངོན་མེད་2ིས་འགོག་bོལ་:ས་པའི་¢ོད་<་བོད་ནང་<་མི་མང་ཚnགས་པ་ཡར་ལངས་:ས་པའི་¦གས་[ེན་ལས་

Yང་བ་རེད། མི་མང་ཚnགས་པ་དེས་ ཧ་ལས་པའི་གIང་bོལ་ཞིག་ལ་བiེན་ནས་ ༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་w་གཞོན་དེ་ཁོང་གི་w་གོང་མ་ཚnའི་གོད་

ཆག་གི་ལས་དབང་དེ་ལས་བrབས་ཤིང་། ཁོང་དང་བོད་གIང་དེ་3་མིའི་„ོར་ཐག་ལས་yོལ་བ་རེད། ༼འདིའི་ནང་3ལ་ཚབ་དེ་མོ་¢ི་ལས་
གÆགས་ནས་བཙnན་<་བJག་ཅིང་། ཨམ་ºན་དེ་•ས་མེད་<་བཞག་པ་རེད། འཇམ་ནོར་=ིས།༽

ཝེ་ཌེལ་ནི་བཤད་‰ས་སེམས་འMལ་ཐེབས་བJག་ལ། ཁོང་ “རང་གི་གོ་གནས་མཐོན་པོ་དང་མSན་པའི་ཚnད་2ིས་”ངོས་འཛFན་མ་:ས་པ་
དང་། ཁོང་ད:ིན་ཇིའི་yོས་མོལ་ནང་Iགས་མ་བJག་པ་དེ་ནི། ད:ིན་ཇིས་བོད་མི་ཚnའི་ཡིད་ཆེས་འMག་པའི་ “གོ་Qབས་e་ན་མེད་པ་ཞིག་

ཤོར་བ་”ཡིན་པར་ཚnར་བ་རེད། ཝེ་ཌེལ་=ིས་བཤད་‰་ནི་ “ཧ་ཅང་ཡ་རབས་དང་མˆེན་3་ཅན་=ི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད:ིན་ཇིའི་དགའ་
yོགས་ཤིག་ཡིན་པ་ཤེས་པ་རེད། བཤད་‰་ཡིས་ཝེ་ཌེལ་ལ་བཤད་དོན། ཁོང་གིས་zོ་cེ་Àིང་<་རང་གི་<ས་ཚnད་འKོ་བèག་ལ་བཏང་ཡོད་ན་
ཡང་། ཁོང་གིས་dར་Z་ས་ལ་ ད:ིན་ཇིའི་ “ནག་ཉེས་དང་། དེ་བཞིན་ཉེན་iོག་པ་དང་མི་སེར་=ི་¢ིམས་ཡིག་”གི་„ིང་བkས་ཤིག་འˆེར་
འyོ་]་ཡིན་པ་དང་། དེས་ཁོང་ལ་ཡིད་འMལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་འ<ག ཁོང་གིས་བོད་ནང་གི་¢ིམས་Œོལ་བཅོས་བ>ར་གཏོང་འདོད་གནང་ཞིང་།
དེ་ཡང་éོགས་གཞི་ཅན་དེས་རང་གི་ནག་ཉེས་ངོས་ལེན་མ་:ས་བར་<་¢ིམས་གཅོད་:ེད་པ་s་;འི་3འི་ལག་ལེན་=ི་cེས་O་འ|ངས་ཡོད་

པ་འདི་ཚn་༼འདིའི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞིག་མན་`ས་ལག་བ6ར་:ེད་བJག་པ་རེད།༽ལོ་©ང་བཀའ་eོན་འདིས་དགག་འོས་ཤིག་a་མཐོང་བ་རེད།
ད:ིན་3་གཉིས་2ི་འཁོན་འཛFན་ཡོད་པ་དང་བོད་མིའི་ཚh་Œོག་ཤོར་མིན་ལ་མ་sོས་པར་བོད་2ིས་ད:ིན་3འི་གོང་མའི་ཧམ་སེམས་ལ་བ4ི་
བšར་མི་:ེད་པ་དེ་ལོ་ངོ་བJ་Kག་གOམ་=ི་རིང་]ན་འཛFན་:ས་པ་འདི་ཤས
ེ ་པ་:ེད་དགོས། ངོ་མ་བཤད་ན་ ༡༩༠༤ བར་དང་ ßང་གི་ ཧ་
སི་ºན་ཌི་ (Younghusband) ཡི་བཙན་འÊལ་བར་<་བོད་2ི་¨མ་ཆེ་བའི་3ལ་གཅེས་ལངས་Xོགས་འདི་ལ་འCར་བ་Xིན་མེད།

ད:ིན་ཇིའི་བཙན་འÊལ་དམག་Rམས་ནི་©་མིག་གཤོངས་ཀོ་ཟེར་བའི་ས་ཆ་དེར་རང་གི་མེ་མདའ་བrར་མདེལ་ཅན་དང་འêལ་མདའ་བཅས་

དང་། ༼བོད་མི་ཚn་sར་ན་༽ ཡོངས་O་´ོགས་པའི་གཡོ་Yས་དང་བཅས་©་ཚnད་ཁ་ཤས་2ི་ནང་‚ན་ལ་དེར་འཛnམས་པའི་བོད་2ི་Æལ་དམག་
བ<ན་བ3་€ེབ་གསོད་:ས་པ་རེད། “ཚབས་ཆེན་=ི་‚ར་bོལ་ཕོག་བཞིན་<འང་བོད་2ི་དམག་དpང་dར་ཡང་བཀོད་འདོམས་འོག་གནས་
Sབ་པ་Yང་ཞིང་། ཁ་ཕར་འཁོར་ནས་|ོས་འyོ་]་དེ་ངོས་ལེན་མ་:ས་པ་དང་། མེ་མདའི་4ེ་yི་ལ་བiེན་ནས་i་དམག་ཡོང་བ་_ོན་འགོག་

:ས་པ་རེད།”༼17༽ ས་མ་མདའ་(?)དང་¥ང་དམར(?)། གནས་tིང་། འཛམ་ཐང་(´་འKང་?)བཅས་O་Yང་བའི་དེའི་cེས་འ|ེལ་=ི་དམག་
འTག་¢ོད་<་བོད་མི་6ོང་Kག་ཁ་ཤས་Zག་གིས་རང་གི་ཕ་Æལ་=ི་ཆེད་<་ཚh་Œོག་eོས་བཏང་བ་རེད་ལ། དམིགས་བསལ་=ིས་3ང་4ེ་¶་
བོད་དམག་གིས་དངོས་གནས་ད:ིན་ཇིའི་དམག་དpང་དེ་Qབས་གཅིག་གི་རིང་ལ་མཐའ་བQོར་ནས་བཀག་པ་རེད།

དེ་ནས་4ོད་tོག་འདི་

མ`ག་འyིལ་ཞིང་ད:ིན་ཇི་Z་ས་ལ་Xིན་ནས་ ༡༩༠༤ ལོའ་F G་བ3ད་པའི་ནང་བོད་གIང་ལ་བཙན་ཤདེ ་2ིས་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་བJག་པ་
རེད།

བོད་མི་ཚnས་‚ལ་མSན་=ི་ཐོག་ནས་ ༡༨༧༦ ནས་ ༡༩༠༤ བར་=ི་གནས་‚ལ་Rམས་ནི་རང་གི་དེང་རབས་ལོ་]ས་¢ོད་2ི་ལེ•་དང་པོ་དེ་
ཡིན་པར་ངོས་འཛFན་:ེད་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། <ས་ཚnད་འདིའི་Qོར་=ི་ཡིག་ཆ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་དག་གི་ཡང་མང་ཤས
ོ ་དེ་ད:ིན་ཇིའི་ལས་:་
17

ད:ིན་ཇིས་བོད་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པ།

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Younghusband_Expedition
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བ་དང་མཁས་པ་ཚnས་|ིས་པ་དེས་ས་གནས་=ི་འགོག་bོལ་དང་3ལ་གཅེས་རིང་~གས་2ི་Rམ་པ་དེ་ལ་མཐོང་©ང་:ས་ཤིང་། དེའི་ཚབ་ལ་
དེ་ཚn་ནི་བོད་མིའི་à་‚གས་དང་Rམ་iོག་ཡིན་པར་བcོད་པའམ་ཡང་ན་Jང་M་ཡངས་2ི་Rམ་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་Xོགས་གཉིས་བར་<་

གོ་ནོར་ཐེབས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བcོད་ཡོད་རེད། <ས་Qབས་འདི་ལ་Yང་བའི་བོད་2ི་དེང་རབས་3ལ་གཅེས་རིང་~གས་དང་བོད་3ལ་ཁབ་
2ི་ངོས་འཛFན་དེའི་འYང་‡ངས་Qོར་ལ་ཞིབ་འ`ག་:ས་པ་ཞིག་Yང་མེད་ལ།

འདི་ཡོང་དགོས་པའི་]་[ེན་དང་¦གས་[ེན་=ི་གནད་དོན་

དག་ལ་ད:ེ་ཞིབ་:ས་པ་ཞིག་2ང་མེད། འདི་འo་བ་ནི་ཧ་ཅང་འགོར་འ=ངས་O་སོང་བ་ཞིག་རེད། ངས་བོད་2ི་དེང་རབས་3ལ་རབས་¢ོད་
2ི་འཕེལ་རིམ་འདི་དག་གི་འYང་‡ངས་Qོར་ལ་ང་རང་གི་བསམ་འཆར་རེ་·ང་འ;ལ།

<ས་རབས་ཉི་¦་བའི་མ`ག་a་dེབས་Qབས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ˆོན་ཡོངས་O་དེང་རབས་ཅན་དང་jི་ཚnགས་བ>ར་བཅོས། 3ལ་གཅེས་2ི་བསམ་
eོ་ཞིག་ˆབ་Vེལ་=ི་མགོ་‚གས་བཞིན་པ་དེས་༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པ་དང་ཁོང་གི་ལས་:་ཚnར་¦གས་[ེན་ཐེབས་ཡོད་Œིད་པ་

རེད། དཔེར་ན། 3་གར་<་བྷང་གྷལ་=ི་jི་ཚnགས་བཅོས་བ>ར་ལས་འMལ་ (the Bengal Renaissance) ཡོད་པ་རེད་ལ། མན་ཇཱུའི་
3་ནག་a་རང་6ོབས་Vེལ་བའི་ལས་འMལ་ (the Self Strengthening (Ziqiang) Movement) དང་åོང་ཞི་བrར་ལངས་ (the

Tongzhi restoration) ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཉི་ཧོང་དེ་བཀས་བཀོད་]ད་འཛFན་ནས་དེང་རབས་2ི་3ལ་ཁབ་ཅིག་a་བ>ར་བའི་
མེ་ཇེ་བrར་ལངས་ (the Meiji Restoration) ཞེས་པ་དེས་ད;ས་ཤར་དང་ཤར་Zོ་ཨེ་ཤ་ཡ། 3་ནག་ 3་གར་བཅས་2ི་ནང་གི་3ལ་
གཅེས་པ་དང་བཅོས་>ར་བ་ཚnར་¦གས་[ེན་ཐེབས་པ་ཇི་བཞིན་ ཧ་ལམ་ཏན་ཏན་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་w་གཞོན་དེ་ལ་wལ་•ག་ཐེབས་ཡོད་
པ་རེད། ༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པ་w་གཞོན་འདི་ཉིད་ནི་མེ་ཇེ་ཉི་ཧོང་(Meiji Japan)ལ་Sགས་žང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེས་ཁོང་གི་
Sགས་འKོག་ཡོད་པའི་གནས་‚ལ་དེ་ང་ཚnས་ཤེས་2ི་ཡོད།

རང་ཉིད་མན་`་གོང་མ་ལ་དཀའ་tོག་འKད་བཞིན་པ་ལ་གཞིགས་ནས་བཤད་

ན། ༡༨༩༤ ལོར་ཉི་ཧོང་དང་3་ནག་བར་=ི་དམག་འTག་ནང་3་ནག་ལ་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པོ་Yང་བ་དེས་ཁོང་ལ་Sགས་žང་འཕེལ་བ་ཞིག་ཏན་
ཏན་Yང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གིས་མཁས་པ་yགས་ཅན་དགེ་བཤེས་ཚ་བ་¢ི་ìལ་དང་མི་གཞན་གཉིས་ཉི་ཧོང་<་dོབ་•ོང་:ེད་<་བཏང་བ་རེད་

ལ། དེ་ནི་ཁོང་གིས་བོད་མི་བཞི་ད:ིན་Æལ་<་dོབ་•ོང་:ེད་<་བཏང་བ་དེ་ལས་ཆེས་_་བ་ཞིག་རེད། ༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ ༡༩༠༨ ལོར་པེ་
ཅིན་<་ཡོད་Qབས། ཁོང་གིས་ཉི་ཧོང་<་ཕེབས་]འི་འཆར་གཞི་བཟོས་ནའང་། མན་`་གོང་མ་yོངས་པས་[ེན་:ས་ནས་རང་གི་འཆར་གཞི་
དེ་Xིར་འཐེན་གནང་དགོས་Yང་བ་རེད།

œར་ Þ་རལ་སི་ བྷེལ་ (Sir Charles Bell) =ིས་ཁོང་ནི་ “བོད་2ི་མི་དམངས་2ིས་གདན་འoེན་Iས་ནས་Z་ས་ལ་འyོ་མཁན་=ི་Æ་རོབ་

པ་ཐོག་མ་”དེ་ཡིན་ཞེས་|ིས་པའི་Qབས་དེར། ཁོང་གིས་གཅིག་:ས་ན་དེའ་ི _ོན་<་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཉི་ཧོང་པ་ ཏ་ཐ་ ཊོ་གན་(Tada
Togan)དང་ ཨའོ་ཀི་ íན་2ོ་ (Aoki Bunkyo) གཉིས་Z་སར་s་Qོར་དང་གནས་€ོད་2ི་ཆེད་<་གདན་I་:ས་པ་དེ་ཤས
ེ ་2ི་མེད་པ་
རེད། ཆོས་~གས་མཁས་པ་ཏ་ཐ་ཡིས་ལོ་བJའི་རིང་Z་སར་dོབ་•ོང་:ས་ཤིང་། ཨའོ་ཀི་ཡིས་3་གར་î་ལི་î་ཏ་yོང་ˆེར་ནས་w་ཞབས་
ï་ཇི་-་ནི་(Fujitani)ནས་ཐོབ་པའི་ཤེས་ཡོན་Qོར་=ི་དེབ་jིར་བཏང་བ་དང་ཉི་ཧོང་གི་Wོག་དེབ།

དམག་མིའི་ལག་དེབ་བཅས་བ>ར་བ་

རེད། ཁོང་ནི་ “ཉི་ཧོང་གི་གསར་ཤོག་འ:ོར་བ་དང་ད:ིན་ཡིག་གི་གསར་འCར་=ི་„ིང་བkས་”རིགས་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་„ན་གསན་I་
བའི་ “Xི་3ལ་ལས་དོན་ཐད་2ི་dོབ་6ོན་པ་གཙn་བོ་”དེ་ཡིན་པ་རེད།

ཉི་ཧོང་པ་གཞན་པ་ཞིག་ནི་à་¶་O་དང་ཉི་ཧོང་གི་དམག་འTག་

Qབས་2ི་དམག་མི་·ར་པ་དང་-ོ་2ོའ་F དམག་མིའི་མཐོ་dོབ་2ི་དགེ་bན་ß་O་ཇི་རོ་ ß་ཇི་Á་ (Yasujiro Yajima) ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ལ་
བོད་དམག་གི་¶་ཁག་ཆེ་ཤོས་དེ་ལ་•ོང་བzར་•ོད་པའི་འགན་•ད་པ་རེད།

འདི་ནི་ད:ིན་ཇིའི་ལམ་~གས་ངོ་•ོད་མ་:ས་པའི་གོང་ལ་

ཡིན་པ་རེད། ཉི་ཧོང་གི་གོང་མ་Áེ་ཇི་ ༡༩༡༢ ལོའ་F G་བ་ ༧ ཚhས ༣༠ ཉིན་yོངས་པའི་Qབས་དེར་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་®་ངན་I་ཚFག་བཏང་
བ་རེད། ཉི་ཧོང་དང་བོད་2ི་འ|ེལ་བའི་ཐད་žེ་འ¢ིད་4ོམ་པ་པོ་ཞིག་sར་ན། “༼༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པ་༽ ཁོང་གིས་གོང་མ་འདིས་
ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་པ་བའི་རང་བཙན་3ལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཡར་ཐོན་ཅན་=ི་ད;་འ¢ིད་གནང་བ་དེར་cེས་O་ཡི་རངས་གནང་བ་རེད།”༼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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ཡིན་ན་ཡང་། ༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པ་དང་ད;་འ¢ིད་གཞན་པ་དཔེར་ན་བཤད་‰་s་;འི་3ལ་ཞེན་དང་བཅོས་>ར་=ི་•ས་6ོབས་
དེའི་བག་ཆགས་སད་<་འ`ག་པའི་¦གས་[ེན་_་ཤོས་དེ་ནི་དངོས་གནས་Xི་3ལ་རང་ཞིག་མིན་པ་དེ་ཤེས་དགོས་པ་རེད།

དེ་ནི་༧3ལ་བ་

རིན་པོ་ཆེ་w་ན་K་བའི་Qབས་O་རང་གི་ཕ་Æལ་དང་ཁད་ཉེ་བའི་rེ་བོ་ཞིག་6ེ་í་ར་ß་ཏི་(Buriat)ནས་ཡིན་པའི་e་མ་ངག་དབང་zོ་cེ་
(Agvan Dorjiev)ནས་Yང་ནས་ཡོད་པ་འo།

བོད་2ི་དེང་རབས་ལོ་]ས་ནང་གི་zོ་cེ་ཡིབ་2ི་གལ་ཆེའི་གནས་བབ་དེ་ལ་ད་བར་<་
འདང་ངེས་2ི་ངོས་འཛFན་ཞིག་ཐོབ་མེད་ལ།

དེའི་]་མཚན་ནི་ད:ིན་ཇིའི་གསར་འCར་

དང་ཡིག་ཆ་དེ་ཚnས་<ས་iག་a་ཁོང་ནི་à་¶་Oའི་སོ་པ་sས་ངན་ཞིག་ཡིན་པར་བཟོས་

ནས་འyེལ་བcོད་:ས་པ་ལ་བiེན་ནས་Yང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ནི་ ༡༨༧༣ ལོར་ཐོག་
མར་Z་ས་ལ་འ:ོར་ཅིང་།

འ|ས་¸ངས་དགོན་པར་ཆོས་Iགས་2ིས་དགེ་བཤེས་2ི་

མཚན་iགས་eངས་པ་རེད་ལ། ཁོང་གི་བོད་མིང་ལ་ངག་དབང་eོ་བཟང་I་ཞིང་། ཁོང་ནི་
༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་w་ན་གཞོན་པ་འདིའི་མཚན་ཞབས་བ<ན་=ི་ཁོངས་O་‚ད་ཡོད་

བiེན་ཏན་ཏན་ཧ་ལས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

༡༨༨༨ ལོར་ཁོང་ནི་

༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགེ་bན་དང་ཡིད་བiན་འཕེར་བའི་yོགས་པོ་ཞིག་ཆགས་ཤིང་།
དེ་ནས་ལོ་ངོ་བJའི་རིང་ཁོང་གིས་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་“འ|ལ་ཐབས་མེད་པའི་

ཞབས་I་བའི་”ཞབས་འདེགས་Iས་པ་རེད།
Figure 5Lོ་Mེ་ཡིབ།

དེའི་ལན་<་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ངོས་

ནས་ཁོང་ནི་རང་ཉིད་2ི་“ལམ་6ོན་པ་ངོ་མ་ཞིག་དང་Äང་rོབ་པ་”ཞིག་གི་གཟིགས་

མཐོང་གནང་བ་རེད།༼19༽

༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་w་གཞོན་འདི་ལ་འཛམ་Àིང་Xི་ལོགས་སམ་ཡང་ན་3ལ་jིའི་ཆབ་Œིད་ནང་ལས་ཀ་:ེད་Xོགས་Qོར་ལ་ཧ་ལམ་མˆེན་
3་ཅི་ཡང་མེད་Œིད་མོད། zོ་cེ་ཡིབ་2ི་Rམ་ཐར་འ|ི་མཁན་ཇཱོན་ སི་ནེ་ལིང་ (John Snelling) sར་ན། ཁོང་གི་དགེ་bན་ནི། “ཧ་ལམ་

འཛམ་Àིང་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ཏེ། sོས་འཇོག་གི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་བཟང་པོ་ཐོབ་ཡོད་ཅིང་། ད;ས་ཨེ་ཤ་ཡའི་ནང་འlལ་བIད་3་ཆེར་གནང་
བ། ད་<ང་jང་པོ་དང་eང་དོར་ད:ེ་འ:ེད་མཁས་པ། བག་oོ་བ་དང་བ—ན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།” <ས་འདིར་ཁོང་དང་Sག་®ོང་བའི་Æ་རོབ་

པ་ཞིག་གིས་ ཁོང་གི་མˆེན་3་དང་•ས་6ོབས། དེ་ལས་2ང་ཁོང་གི་Sགས་རིག་ངར་མ་དེས་་་་ཁོང་ནི་èབས་ཆེན་=ི་ད;་འ¢ིད་ཅིག་དང་
èབས་ཆེན་=ི་འlལ་བIད་པ་ཞིག་ཡོང་]་ཡིན་མིན་ལ་éོགས་པ་མི་འ<ག”ཅེས་བcོད་འ<ག” ༼20༽

19
20

Markov.S., ‘Tibetskye Chetki” (“Tibetan rosary”). P 101, Prostor (Alma-Ata), No 1, 1976.
Ular Alexander, ‘The Policy of the Dalai Lama’, pg 42-43. Contemporary Review, No 87, January-June 1905
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Figure 6
zོ་cེ་ཡིབ་2ི་

༡༩༡༢ ལོའ F་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག

“དེང་རབས་དང་ཡར་ཐོན་ཅན་=ི་བསམ་eོའ་F གནས་བབ་དེ་”ཁོང་གི་3་ཆེ་བའི་འlལ་བIད་ནས་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

ཁོང་

༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་w་ཚབ་གནང་ནས་à་¶་Oའི་3ལ་ས་སེན་ཊི་ པི་ཊར་སི་བྷག་(St. Petersburg)ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་<ང་

±ེ་རེ་སི་དང་ལོན་ཌོན། དེ་བཞིན་3་གར་དང་3་ནག་གི་yོང་ˆེར་ཆེ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ནི་Qབས་འདིའི་ཆབ་Œིད་2ི་ཟིང་ཆའི་
ད2ིལ་ན་ཡོད་དེ། ཁོང་ནི་Z་སའི་ནང་གི་དབང་ཡོད་Wད་tིང་Qོར་ཁག་གི་དy་བོ་ཆགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ད་<ང་ད:ིན་ཇིས་à་¶་Oའི་
སོ་པར་བསམས་ནས་དy་ཡི་འ<་ཤེས་བ·ང་ཡོད།

ད་sའི་ཆར་ཁོང་ནི་Xི་3ལ་སོ་པ་མིན་མོད་སོག་པོ་དང་བོད་གཉིས་3་ནག་ལས་རང་

བཙན་བཟོ་ཆེད་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དང་འབད་བ4ོན་ཆེན་པོས་དཀའ་ལས་བ3བ་པའི་3ལ་གཅེས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་jིར་བཏང་གིས་ངོས་

ལེན་:ེད་པ་རེད། ཁོང་ནི་Xི་ལོ་ ༡༩༡༢ ལོའ་F G་བ་ ༡༢ ཚhས་ ༢༩ ཉིན་མིང་iགས་བཀོད་པའི་བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་4ོམ་མཁན་sེ་བ་ཞིག་

ཡིན་པ་དེ་ཡང་འདིར་བcོད་འོས་ལ། ཆིངས་ཡིག་དེས་~ང་པ་འདི་གཉིས་2ི་རང་བཙན་=ི་གནས་བབ་དེ་གསལ་པོར་བ6ན་ཡོད། སོག་Æལ་
=ི་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་དེ་ཉེ་ཆར་tེད་ཡོད་ཅིང་G་བ་ཁ་ཤས་2ི་གོང་<་ང་ལ་དེའི་ངོ་བ¦ས་པར་མ་ཞིག་ཐོབ་Yང་།
4ོམ་འདི་ནི་མི་ž་ཡ་མཚན་ཅན་འདིའི་Qོར་ལ་ཞིབ་ཚགས་2ིས་Àེང་མོལ་:ེད་ས་ཞིག་མིན་མོད།

འོན་2ང་ཁོང་ནི་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་w་

གཞོན་དེའི་རང་བཙན་དང་ཡར་ཐོན་=ི་དགོངས་‚ལ་འདི་བrེད་པ་ལ་གལ་འགངས་ཆེ་བ་དང་། དེ་ལ་བiེན་ནས་བོད་2ི་དེང་རབས་3ལ་
རབས་ལ་བཟོ་ད:ིབས་ཐོན་]ར་•ས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ཇནཱོ ་ སི་ནེ་ལིང་གིས་ད;ས་ཨེ་ཤ་ཡའི་3ལ་རབས་མཁན་yགས་
ཅན་ ཨ་ལེས་ཊ་ཨེར་ ལེམ་བི་ (Alastair Lamb) དང་Zན་<་Qད་ཆ་བཤད་Qབས་ཤག
ི ་ལ། “གལ་Œིད་zོ་cེ་ཡིབ་<ས་ཚnད་འདི་ལ་
dེབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བོད་2ི་3ལ་རབས་2ི་ཁ་Xོགས་འདི་ངོ་མ་ཧ་ཅང་མི་འo་བ་ཞིག་Yང་ཡོད་པ་རེད།”ཅེས་བcོད་Yང་ཞེས་བཤད་
འ<ག
མཐའ་མ་དེར་བོད་རང་གི་འདས་པའི་དཔེར་བcོད་དག་ལས་བོད་2ི་ “3ལ་ཞེན་པའི་”བསམ་eོ་འདི་སད་ཡོད་Œིད་པ་འདི་ཡང་བ4ིས་མེད་
:ེད་མི་¶ང་། དཔེར་ན། €ེ་Œིད་ཕག་མོ་l་པས་ བོད་<་སོག་པོའ་F དབང་བ>ར་མགོ་iིང་dོག་པའི་cེས་༼3་མིས་སོག་པོ་ཡོན་3ལ་རབས་
མགོ་iིང་མ་dོག་གོང་གི་ལོ་བJའི་_ོན་ལ་རེད།༽དེར། ཤེས་བཞིན་<་བོད་2ི་བཙན་པོའ་F <ས་Qབས་དང་འo་བའི་སོག་པོ་དང་ཁ་|ལ་བའི་
3ལ་ཁབ་2ི་ངོ་བོ་གསར་པ་ཞིག་འÊགས་ཐབས་:ས་པ་རེད། སོག་པོའ་F ཉེས་ཆད་2ི་¢ིམས་µབ་མོ་དེ་ཚn་བ4ིས་མེད་:ས་ཤིང་། བཙན་པོའ་F

<ས་Qབས་2ི་¢ིམས་ཡིག་དེ་ཚn་བrར་ལེན་དང་བཅོས་ལེན་:ས་པ་རེད། ཕག་མོ་l་པས་གནའ་བོའ་F =ོན་ཆས་Rམས་dར་ཡང་eངས་ཤིང་།
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“ལོ་གསར་=ི་Qབས་O་དཔོན་རིགས་ཆེ་ཁག་གིས་_ོན་=ི་བཙན་པོ་དག་གི་=ོན་ཆས་གོན་དགོས་པ་བཟོས་པ་རེད།” ༼21༽ ཕག་མོ་l་པའི་
€ེ་Œིད་གཉིས་པས་Z་ས་¶་ཙnང་ཁ་པའི་}ོན་ལམ་ཆེན་མོའ་F •ིན་བདག་:ས་པ་རེད་ལ། འདི་ནི་བོད་2ི་ལོ་གཅིག་གི་ནང་གི་<ས་6ོན་ཆེ་ཤོས་
དེ་ཆགས་ཤིང་། ~ང་པ་འདིའི་ས་ཆ་གང་ས་དང་Xི་རོལ་བཅས་ནས་མཇལ་བ་དང་གནས་Qོར་བ་6ོང་Kག་མང་པོ་འཛnམས་པ་རེད།

}ོན་

ལམ་ཆེན་མོ་ནི་ཆོས་Xོགས་2ི་3་ཆེ་བའི་མཛད་¥ོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ལ་ད་<ང་ཆབ་Œིད་དང་དམག་དོན་ཐད་2ི་གལ་ཆེའི་Rམ་པ་ཡོད་པ་
དེ་3་ཆེ་ཞིང་བÂག་མདངས་བÂ་བའི་¢ོམ་6ོན་དང་¶་‰ིག་¢ོད་<་བཤམས་6ོན་:ེད་པ་དེས་བོད་མི་དམངས་ལ་བོད་2ི་3ལ་རབས་དང་
བོད་2ི་ངོ་བོ་མཚnན་པའི་ཚnར་བ་ཞིག་འཇོག་]ར་ཞབས་འདེགས་’བ་ཡོད་པ་རེད།

བོད་2ི་དེང་རབས་3ལ་ཁབ་ཅིག་‚གས་པ་ལ་རམ་བཏེགས་པའི་¦གས་[ེན་དང་མིག་དཔེ། མི་ž་བཅས་ž་ཚnགས་པ་འདི་ཚn་ཚང་མ་ནི་གྷོལ་

ཌི་སི་ཐེན་=ི་ལོ་]ས་ནང་དམིགས་བསལ་=ིས་ཆད་པའམ་ཡང་ན་གཡོལ་ཐབས་:ས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་རང་གི་3ལ་རབས་དེ་
ད:ིན་ཇིས་བོད་ལ་འ|ེལ་ལམ་=ི་Éང་གཞི་བ—གས་པ་དང་ཆབས་ཅིག

བོད་མི་Rམས་2ིས་~ང་པ་གཞན་O་ལའང་འ|ེལ་བ་མི་:ེད་]ར་

ནན་ཏན་:ས་པའི་cེས་2ི་Xི་ལོ་༡༩༡༢ ལོ་ནས་མགོ་བ—གས་6བས། བདེན་པ་ལས་ཐག་རིང་པོ་མ་བ2ེད་པའི་ངང་ནས་དོན་འདི་’བ་Sབ་2ི་
ཡོད་པ་རེད།
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ ༡༩༡༢ ལོའ་F གོང་གི་གནས་‚ལ་དག་གི་ངོ་•ོད་„ིང་བkས་ཤིག་བཀོད་ཡོད་2ང་། བོད་དེང་རབས་ཅན་འCར་བ་ལ་དེ་
དག་གིས་•ས་པ་ཐོན་པའི་‚ལ་བཀོད་མི་འ<ག

ངོ་མ་བཤད་ན་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་<ས་Qབས་འདིའི་གནས་‚ལ་4ལ་<་བཏོན་པ་Rམས་

ནི་Éོངས་དད་Rམ་iོག་དང་>་འêལ། དེ་བཞིན་ཉམས་ཆག་བཅས་2ི་ཁོངས་O་བཀོད་པ་Rམས་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་3ལ་ཚབ་དེ་མོའ་F
“tོག་¢་”དེ་ནི་3ལ་ཚབ་bན་པ་འདིས་༼ཡང་ན་ཁོང་གི་¸ན་Rམས་2ིས་༽མS་བ3བ་ནས་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་w་ན་གཞོན་པ་འདི་
བyོངས་4ིས་:ས་པ་དེ་ཤས
ེ ་ནས་བཙnན་འ`ག་:ས་པ་རེད་ཅེས་བcོད་འ<ག

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ དེ་མོ་ནི་“ཁོང་མ་yོངས་བར་<་ཟངས་

2ི་žོད་ཆེན་པོ་©ས་བཀང་བ་ཞིག་བaམས་ནས་བསད་པའི་དÂོག་གཏམ་”‡ངས་rེལ་མེད་པ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་བཤད་འ<ག ཡིན་ན་ཡང་
བཀའ་ཤག་གིས་ཉེས་ཅན་པ་Rམས་ལ་Œོག་ཐོག་གཏོང་]འི་ཐག་གཅོད་:ས་པ་དེར་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀག་གནང་པ་དེ་བcོད་]་ཆད་

~ས་ཤོར་འ<ག་པ་ནི་ˆད་མཚར་པོ་ཞིག་རེད། འདི་ནི་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་Œོག་¢ིམས་གཅོད་པ་བཀག་གནང་བ་དེ་ཡོངས་yགས་2ི་དཔེ་
མཚnན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་6བས་ལོ་]ས་2ི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གནད་དོན་འདིའི་Qོར་ལ་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཞེད་Xོགས་བiན་པོ་
གནང་བ་བiེན་ནས་ཁོང་གི་3ལ་Œིད་2ི་¢ིམས་~གས་ཐག་གཅོད་e་ན་མེད་པ་ཞིག་འÊགས་]་Yང་བའི་Qོར་ངས་དེ་_ར་4ོམ་ཞིག་གི་ནང་
|ིས་ཡོད་པ་འདི་sར།

“༡༩༡༣ ལོར་༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པས་Œོག་¢ིམས་གཅོད་པ་དང་དེ་བཞིན་=ི་ “ག<ག་µབ་དང་]ན་½ན་མིན་པའི་”ཉེས་ཆད་2ི་
རིགས་4་འགོག་:ས་པ་རེད་ལ། དེས་ཧ་ལམ་བོད་འདི་ནི་འཛམ་Àིང་ནང་དེ་sར་:ེད་པའི་~ང་པ་དང་པོའ་F yས་O་‚ད་བJག་པ་རེད། སི་ཝི་

ཛhར་¹ན་¼ི་(Switzerland)ཡིས་ ༡༩༣༧ ལོར་Œོག་¢ིམས་གཅོད་པ་མཚམས་འཇོག་:ས་པ་དང་། ད:ིན་ཇིས་ ༡༩༦༥ ལོར་དང་། ‹་
རན་སི་ཡིས་རང་གི་ཉེས་ཅན་པའི་Œོག་¢ིམས་མཐའ་མ་དེ་ ༡༩༨༡ ལོར་བཅད་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མི་རི་ཀ་3ལ་ཁབ་དང་། དམིགས་བསལ་=ིས་

ðེག་སེ་སི་(Texas)མངའ་€ེའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། མཐའ་ན་ལོ་ཚད་མ་ལོན་པ་དང་། ཡང་ན་རིག་འཚn་མ་ཟིན་པའམ་སེམས་ཁམས་མ་
འཚར་བའི་རིགས་2ང་“Œོག་གཅོད་ñབ་6ེགས་”6ེང་ངམ་ཡང་ན་དེ་ལས་གཞན་པའི་Rམ་པ་གང་ཡོད་2ང་དེ་ལ་མི་གཏོང་བའི་འགན་ལེན་
གང་ཡང་མེད་པ་རེད།

3་ནག་ནང་ཁོང་ཚnས་སང་ཉིན་ཟེར་བ་ཞིག་མེད་པའི་‚ལ་<འམ་ཡང་ན་ཧ་ལས་པའི་ངང་ནས་འདི་ལག་བ6ར་:ེད་

པ་རེད། ཡིན་དང་ཡིན། ༢༠༠༡ ལོའ་F 3ལ་jིའི་ཉེས་ཡངས་ཚnགས་པས་གསལ་བ‰གས་ཤིག་གི་ནང་<། “འདས་པའི་G་བ་གOམ་=ི་Æན་ལ་
3་ནག་a་Œོག་ཐོག་བཏང་བའི་མིའི་yངས་འབོར་ནི་འདས་པའི་ལོ་ངོ་གOམ་=ི་རིང་ལ་འཛམ་Àིང་ས་‡ལ་གཞན་ཡོངས་2ི་Œོག་¢ིམས་

21
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བཅད་པའི་yངས་འབོར་ལས་མང་བ་འ<ག”ཅེས་|ིས་ཡོད།
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་

ད:ིན་ཇིའི་3བ་rོར་ལམ་6ོན་འོག་བོད་<་དེང་རབས་དམག་མི་དང་ཉེན་iོག་པའི་དpང་ཁག་བ—གས་པའི་Qོར་Àེང་

འ<ག་ལ། ད:ིན་ཇིས་བོད་2ི་ཏར་འKིན་=ི་wད་པ་གསར་<་འཐེན་པ་དེར་འêལ་4ལ་=ི་རོགས་རམ་:ས་པ་བཤད་འ<ག་མོད། དེ་ཚn་ཚང་
མ་ལ་བོད་མི་ཚnས་དÑལ་•ད་པ་དེ་བcོད་མི་འ<ག

ཁོས་ད་<ང་ཞོར་འKོས་O་Z་སའི་ནང་གི་Àོག་ཁང་བ—གས་པ་དེ་Àེང་འ<ག

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ ༡༩༡༢ ལོའ་F cེས་O་Yང་བའི་དེང་རབས་བཤད་Qབས་ད:ིན་ཇིའི་¦གས་[ེན་dེབས་པའི་Qོར་ལ་ž་འoེན་:ེད་]་ལ་

ཁོ་རང་འ:ར་ནས་ཡོད་ལ། ད་<ང་ཡར་3ས་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ “་་་ •བ་Xོགས་པའི་(ད:ིན་ཇི་)‰ིག་ཆས་དང་=ོན་ཆས། ~གས་Œོལ་དཔེར་ན་
ཇ་མངར་མོ་དང་ལག་པ་གཏོང་བ། དེ་བཞིན་o་Vོལ་དང་i་ཐོག་Vོ་ལོ་4ེ་བ་སོགས་དཔེ་ལེན་:ས་་་་•པའི་‚ལ་བཞིན་རེད་ཅེས་žང་©ང་:ས་
ཡོད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་བོད་མི་རང་ངོས་ནས་བ4མས་པའི་བཅོས་>ར་དང་དེང་རབས་ཅན་=ི་Qོར་བcོད་]་ཆད་~ས་ཤོར་ཡོད་པ་རེད།

©་

འÖག་ལོའ་F བོད་G་དང་པོའ་F ཚhས་བ3ད་ ༼བོད་སོག་ཆིངས་ཡིག་ལ་མིང་iགས་བཀོད་ནས་G་བ་གཅིག་གི་cེས་O་༽ ཉིན་༧3ལ་དབང་བJ་

གOམ་པ་ཆེན་པོས་བོད་རང་བཙན་=ི་བ‰གས་གཏམ་Vེལ་གནང་བ་རེད། ལོ་]ས་རང་བཞིན་=ི་བ‰གས་གཏམ་འདིའི་ནང་ཁོང་གིས་ད་<ང་
བོད་2ི་ཞིང་པ་¥ེར་པ་ཚnས་ས་ཞིང་6ོང་པར་Zག་ཡོད་པ་Rམས་ལ་ཞིང་Éོ་འདེབས་ཆོག་པ་དང་། ཞིང་བཏབ་ནས་ཐོག་མའི་ལོ་འགའི་རིང་ལ་

དƒ་¢ལ་བk་]་མིན་ཞེས་གOངས་ཡོད་པ་རེད། བ‰གས་གཏམ་འདིའི་ནང་ད་<ང་ཁོར་Æག་Äང་rོབ་Qོར་=ི་ཚFག་<མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར་
༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ས་གང་སར་Íོན་པའི་རིགས་གསར་འÊགས་དང་།
:ེད་དགོས་Qོར་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།

ད་<ང་ཤིང་€ོང་ž་ཚnགས་དང་ཤངི ་òའི་རིགས་བདག་ཉར་

œར་ Þ་རལ་སི་ བྷེལ་ (Sir Charles Bell) =ིས་ ༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བJ་གOམ་པས་བོད་2ི་ཞིང་པ་ཚnར་རོགས་འདེགས་:ེད་dད་;་
ལོན་Rམས་ཆག་ཡང་:ེད་པའི་ལས་འཆར་ཆེན་པོ་ཞིག་Vེལ་བའི་Qོར་|ིས་འ<ག་ལ།

བྷེལ་=ིས་Z་སའི་ཤའི་¢ོམ་¾་གསར་པ་དེར་ཤ་ནི་

གཙང་སེལ་:ས་པའི་གནས་6ངས་2ི་འོག་ནས་བཙnང་དགོས་པའི་Qོར་ཡང་Àེང་འ<ག

འདི་ནི་གཅིག་:ས་ན་ད:ིན་ཇིའི་3་གར་ནས་དཔེ་

eངས་པ་རེད་ལ། ཉིན་sར་¢ོམ་¾འི་ས་ཆ་དེ་ལ་གཙང་མ་ཡིན་མིན་s་iོག་:ེད་པ་}ོས་མེད་ཐོག

ད་<ང་བཙnང་ཤའམ་ཡང་ན་ཤ་ཁོག་རེ་རེ་

བཞིན་yོང་ˆེར་དོ་དམ་ལས་ཁང་གིས་བiག་དƒད་བ]ད་ནས་མ་བཙnང་_ོན་ལ་བཙnང་ཆོག་པའི་བཀའ་འ¢ོལ་ཐམ་ག་ཞིག་ལེན་དགོས་པ་
རེད། ༼22༽

འÖ་བrིལ་དོ་དམ་ལས་‡ངས་2ི་ཐོག་ནས་ཞིང་པ་དགོས་མཁོ་ཅན་ཚnར་ཟ་འÖ་rེད་མེད་<་;ན་གཏོང་:ེད་]འི་ལས་འཆར་ཞིག་2ང་མགོ་

བ—གས་པ་རེད།༼ 23 ༽ ཞིང་པ་ཚnས་6ོན་ཐོག་སོས་པ་ནས་འÖའི་Qམ་ཆགས་བJ་·ར་ཞིག་èོན་པའི་3་ཁ་གསབ་ཆེད་•ོད་དགོས་2ི་ཡོད་
པ་རེད། ༡༩༢༠ ལོར་༧3ལ་བ་རིན་ཆེས་´ོང་གི་ལས་‡ངས་སོ་སོར་གཞི་རིམ་dོབ་–་འÊགས་དགོས་པའི་བཀའ་3་བཏང་བ་རེད། ཁོང་གིས་
ད་<ང་´ོང་ཚང་མ་ལམ་6ོན་བཀའ་3་ཞིག་གནང་ནས་Z་བ་དང་མོ་བ་ཚnས་མི་སེར་ལ་oང་མིན་མགོ་Qོར་གཏོང་བ་འགོག་པ་དང་། དེ་འoའི་
Qབས་ལ་w་iེན་ཚn་Z་འབབ་]་འགོག་པའི་ཆེད་<་iོག་ཞིབ་:ེད་དགོས་གOངས་པ་རེད།
དེ་ནས་ ༡༩༡༦ ལོར་བ—གས་པའི་Z་སའི་}ན་4ིས་ཁང་ཡོད་པ་རེད། དེར་དམག་ཁོངས་དང་དགོན་€ེ། དེ་བཞིན་´ོང་ཁག་ž་ཚnགས་ནས་
dོབ་མ་ ༡༥༠ བk་¶བ་2ིས་ལོ་ངོ་དMའི་Æན་ལ་བོད་2ི་Œོལ་]ན་=ི་}ན་dོབ་2ི་ཡོད་པ་རེད། dོབ་•ོང་ཐོན་མཚམས་ཁོང་ཚn་རང་རང་གི་
ས་གནས་O་Xིར་dོག་གིས་}ན་བཅོས་2ི་མSན་འCར་I་གི་ཡོད་པ་རེད།
22
23

ངའི་ཨ་མ་བÂས་མཐོང་„ེ་ལགས་eོ་yོས་Z་དབང་དང་Àེང་མོལ་:ས་པ།

z་རམ་ས་ལར་É་:་ཚh་དབང་འCར་མེད་ལ་བཅར་འoི་:ས་པ། ༡༩༩༢ ལོའ་F G་གOམ་པའི་ཚhས་ ༡༤ ཉིན།
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}ན་4ིས་ཁང་གིས་ད་<ང་:ིས་པ་<ས་མིན་འཆི་[ེན་ཚབས་ཆེ་བ་དེ་ལ་བཅོས་ཐབས་ལག་བ6ར་:ས་པ་རེད། འདིའི་ཆེད་<་ “:ིས་པ་ཉེར་
jོད་་”ཅེས་པའི་འཆར་གཞི་མགོ་བ—གས་པ་རེད།

བོད་2ི་ས་‡ལ་གང་སའི་´ོང་དཔོན་ཡོངས་´ོགས་ལ་´ོང་ནང་གི་:ིས་པ་rེས་ཚད་ཐོ་

འགོད་:ེད་Xོགས་2ི་ལམ་6ོན་འ:ོར་པ་རེད། གནས་‚ལ་དེ་Z་སའི་}ན་4ིས་ཁང་ལ་བཏང་བ་དང་། དེ་ནས་ 4ིས་འ|ས་དང་འོས་འཚམས་
2ི་}ན་བཅས་:ིས་པ་རེ་རེའི་ཆེད་<་y་‰ིག་:ས་པ་རེད།

“འདི་ཚn་ནི་བོད་2ི་´ོང་དM་བJ་གོ་Óག་ཚང་མར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།”ཅེས་

བོད་2ི་;ད་མེད་ཅིག་གིས་རང་གི་oན་ཐོར་བཀོད་འ<ག མོས་ད་<ང་ “བོད་2ི་}ན་4ིས་མཁས་པ་yགས་ཅན་མˆེན་རབ་ནོར་;་ཡིས་:ིས་
པ་ཉེར་jོད་ཅེས་པའི་དེབ་ཅིག་བ4མས་པ་དེའི་ནང་:ིས་པ་གསོ་ཐབས་དང་དེ་ཚnའི་བདེ་ཐང་Qོར་ཁོ་ན་Àེང་ཡོད་པ་རེད།”ཅེས་|ིས་
འ<ག༼24༽

:ིས་པ་གཉོར་Xོགས་2ི་རིག་པ་འདི་ནི་ཆ་ཚང་Œོལ་]ན་ཡིན་པ་དང་། གIང་གི་མSན་[ེན་=ི་ཚད་བཀག་ལ་བiེན་ནས་འདིའི་གཞི་3་ལ་
ཚད་བ·ང་:ས་ཡོད་Œིད་ནའང་།

ཞབས་འདེགས་འདི་ནི་བོད་གIང་གི་མངའ་འོག་ན་ཡོད་པའི་:ིས་པ་ཚང་མ་ལ་རིན་མེད་<་•ོད་2ི་ཡོད་

པའང་Àེང་འོས་པ་ཞིག་རེད། rིད་yོང་´ོང་དཔོན་=ི་;་ཡིས་ང་ལ་བcོད་གསལ་ལ། མཐའ་ན་3་ནག་དམར་Xོགས་པའི་དབང་འོག་a་ཤར
ོ ་
ནས་2ང་ལོ་ཁ་ཤས་2ི་རིང་ལ་rིད་yོང་´ོང་གི་:ིས་པ་Rམས་ལ་རང་རང་གི་4ིས་འ|ས་དང་}ན་Sམ་©ང་བ་རེ་བཅས་Z་ས་ནས་འ:ོར་བ་
དེ་oན་=ི་འ<ག་ཅེས་བcོད་Yང་། ༼25༽
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་

“དགོན་པའི་€ེ་ཁག་”གི་དགག་:་:ས་པ་ལ་བiེན་ནས་བོད་གIང་གིས་3ང་4ེ་དང་Z་ས་¶་ད:ིན་ཇིའི་dོབ་–་

འÊགས་མ་Sབ་པའི་Qོར་Àེང་འ<ག

ཡིན་ན་ཡང་jི་ཚnགས་¢ོད་2ི་¥ེར་པ་མང་པོས་རང་གི་¥ེར་དོན་དང་རང་གི་~ང་པའི་མ་འོངས་པའི་

ཆེད་<་•བ་Xོགས་2ི་ཤས
ེ ་ཡོན་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་རང་གི་:ིས་པ་Rམས་zོ་cེ་Àིང་དང་བཀའ་eོན་
Ìག་a་ཡོད་པའི་ད:ིན་ཇིའི་dོབ་–་དག་a་བཏང་བའི་བདེན་དོན་འདིའི་Qོར་ཅི་ཡང་བcོད་མེད། ངས་zོ་cེ་Àིང་´ོང་ཁོངས་གང་སར་ཡོད་པའི་

ད:ིན་ཇིའི་dོབ་–་བ3ད་ཙམ་=ི་ནང་<་dོབ་•ོང་:ས་པའི་dོབ་མ་བ3་དང་Óག་Jའི་མིང་ཐོ་༼ད་<ང་ཚར་མེད་༽ཞིག་བཟོ་Sབ་པ་Yང་། ངོ་
མཚར་བ་ཞིག་ལ་དེ་ཚnའི་མང་ཆེ་བ་ནི་w་oག་གི་:ིས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཚnང་པ་དང་མི་སེར་དÏས་མའི་:ིས་པ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་རེད། Z་
སའི་ནང་གི་3ན་4ེད་མཁན་yགས་ཅན་༼འབངས་དÏས་མ་༽ཞིག་གི་གསོ་êག་ཅིག་བཀའ་eོན་Ìག་གི་ སེན་ཊི་ ཨ་གྷ་སི་ཏེན་ (St

Augustine) =ི་dོབ་–་ལ་dོབ་•ོང་ཆེད་བཏང་བ་རེད། ངའི་མིང་ཐོའ་F ཁོངས་2ི་dོབ་མ་ ༣༦ ཙམ་ཞིག་;་མོ་རེད། dོབ་•ོང་འདིའི་རིན་
གོང་ནི་ˆིམ་ཚང་ཚnར་དཔག་ཚnད་2ིས་དཔལ་འ:ོར་=ི་‡ར་བོ་ཞིག་ཡིན་མོད།

ཁོང་ཚnས་དེ་ནི་གལ་ཆེ་བ་དང་རིན་ཐང་•ོད་འོས་ཤིག་ཡིན་

པར་ངོས་འཛFན་:ས་པ་ནི་གསལ་པོ་རེད།
དགོན་པའི་Wད་tིང་དpང་ཁག་གིས་གIང་གི་དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་བའི་འབད་བ4ོན་ལ་བར་ཆད་:ས་མིན་ལ་མ་sོས་པར།

yངས་

འབོར་འཕེལ་བཞིན་པའི་ˆིམ་ཚང་¥ེར་པ་མང་པོ་ཞིག་ནི་རང་ངོས་ནས་མགོ་བ4མས་ཏེ་དེང་རབས་ཅན་དང་འCར་བཅོས་2ི་Xོགས་ལ་

བrོད་བཞིན་པ་དེ་གོང་གསལ་དེ་དག་གིས་མཚnན་=ི་ཡོད་པ་འo་ཞིང་། 3ལ་རབས་མཁན་ཞིག་ལ་མཚnན་ན། ལོ་]ས་ལ་བrར་ཞིབ་:ེད་
པའི་Qབས་O་ དབང་བ>ར་མཁན་ནམ་ཡང་ན་གIང་གི་lབ་འ|ས་༼ཡང་ན་འSས་ཤོར་༽དེ་གཙn་བོར་འཛFན་པའམ་ཤས་ཆེ་བའི་ཐོག་ནས་
བs་བ་ནི་ནོར་འTལ་ཅིག་རེད། ‹་རན་སིའི་ དེབ་ཐེར་dོབ་–་(annales school)ཞེས་པའི་3ལ་རབས་Ž་བ་ཚnས་ལོ་བ3འི་གོང་ནས་ང་
ཚnར་བdབས་པ་ཇི་བཞིན། 3་ཆེ་ས་ནས་jི་ཚnགས་ནང་གི་འMལ་rོད་ཁག་དང་དེ་བཞིན་jི་ཚnགས་རང་བཞིན་=ི་འCར་བའི་འཕེལ་ཆ་6ེ།
ཚང་མ་གནས་‚ལ་དÏས་མ་ཡིན་མོད་མིའི་ལོ་]ས་2ི་ཞིབ་ཆས་{ག་པ་དེ་དག་ནི།

3ལ་རབས་dོབ་•ོང་¢ོད་<་གནད་འགག་༼ཆེ་བ་

མིན་¶ང་༽ཡོད་དགོས་པ་རེད།
24
25

Yuthok Dorjee Yudon, House of the Turquoise Roof, Snow Lion Publications, Ithaca NY., 1990.
༡༩༩༧ ལོར་z་རམ་ས་ལར་|ག་མཐོན་:མས་པ་3ལ་མཚན་ལ་Àེང་མོལ་:ས་པ།
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བོད་མི་ཚnས་རང་གི་:ིས་པ་Rམས་ལ་གོང་ཚད་མཐོ་བའི་ད:ིན་ཇིའི་dོབ་•ོང་•ོད་Sབ་པའི་]་མཚན་གཅིག་ནི་ ༡༩༣༠-༤༠ བར་དེར་བོད་
ནང་<་དཔལ་འ:ོར་=ི་འཕེལ་3ས་èབས་ཆེ་བ་ཞིག་Xིན་པ་དེས་འyེལ་བཤད་3ག་¶ང་བ་ཞིག་རེད། ཉི་ཧོང་གི་མཚn་དམག་གིས་ཨོ་སི་ðི་རི་

ལི་ཡ་ (Australia) ཡི་འ|ེལ་ལམ་བཀག་པ་ལ་བiེན་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་<་བོད་2ི་བལ་རིགས་2ི་དགོས་མཁོ་འཕར་བ་དང་། དེས་
བོད་2ི་ཚnང་པ་འ|ེལ་ཡོད་Rམས་ཙམ་ཞིག་མིན་པར་འ|ོག་པ་མཁོ་འདོན་པ་Rམས་དང་དེ་བཞིན་ཚnང་ལམ་<་འཁེལ་བའི་མི་ཚང་མ་ལ་དཔག་
ཚnད་2ིས་ལམ་Zོང་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད།

བ<ན་གཅིག་གི་གོང་ཙམ་ལ་ངས་བོད་2ི་བལ་ཚnང་Qོར་=ི་ཡིག་ཆ་ཞིག་བWགས་པ་དེར་

བལ་ཚnང་འདིའི་3་ˆོན་ཐད་ཚnད་དཔག་ལས་འགོངས་པ་དང་ཧ་ལས་པའི་ཨང་yངས་བཀོད་འ<ག
ངས་cེས་མར་4ོམ་འདིའི་ནང་འ`ག་གི་ཡིན།

ད་s་ངས་ཡིག་ཆ་དེ་tེད་མ་Sབ་མོད་

འཛམ་Àིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ཡིས་2ང་བོད་འདི་•བ་Xོགས་2ི་ཚnང་ཟོག་ཐོན་´ས་ཆེད་¥ོ་འ:ེད་པའི་དཔལ་འ:ོར་=ི་×ལ་¦གས་ཆེན་པོ་

ཞིག་•ད་ཡོད་པ་རེད། བོད་2ི་ཚnང་པ་ཚnས་ཚnང་ཟོག་དང་¸ས་ལེགས་2ི་ཐོན་´ས་དག་3་གར་ནས་ཉོས་ཏེ་3་ནག་གི་Zོ་•བ་a་གོ་མིན་ཏང་
གིས་ཉི་ཧོང་འགོག་ས་དེར་དཔག་ཚnད་2ི་ཁེ་བཟང་དང་བཅས་བཙnངས་པ་རེད། ཚnང་ལམ་<་འཁེལ་བའི་མི་ཚང་མ་6ེ། w་oག་Rམས་དང་ཞིང་

པ། i་oེལ་པ། མyོན་ཁང་ཉར་མཁན། དེ་བཞིན་ཚnང་པ་ཆེན་པོ་Rམས་ལ་ཚnང་འདིས་ཁེ་ཕན་Yང་ཡོད་པ་རེད། <ས་དེར་Æ་»ན་=ི་:ང་
Xོགས་འཇང་Æལ་(Lijiang)6ེ་ཚnང་ལམ་འདིའི་མཐའ་མའི་འབབ་ཚFགས་གཙn་བོ་དེར་€ོད་མཁན་=ི་པི་ཊར་

གྷོ་ལར་ཊི་

(Peter

Goullart) sར་ན། “i་oེལ་=ི་འlད་བIད་འདི་ནི་ “དམིགས་བསལ་དང་ཧ་ལས་དགོས་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་རེད་”ཅེས་བcོད་འ<ག
›ོ་ལེག་སི་(Rolex)©་ཚnད་བཟོ་–འི་འགན་འཛFན་Xི་ལོ་ ༡༩༤༠ ཞེ་yངས་ནང་དངོས་O་བཀའ་eོན་Ìག་a་བrོད་ནས་འཛམ་Àིང་གི་‡ག་
2ོག་ས་‡ལ་༼འདི་ནས་ཚnང་དེ་Z་ས་ལ་བwར་གི་ཡོད།༽འདིར་ཁོའ་F ©་ཚnད་2ི་དགོས་མཁོ་Àོ་;ར་འཕར་བ་དེ་ལ་iོག་ཞིབ་:ས་ཤིང་། “་་་

དེ་ནས་འདི་ནི་yོང་གསེབ་©ང་©ང་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་ཧ་ལས་པ་རེད།”༼ 26 ༽ འདི་འo་བའི་ཚnང་གི་འཕེལ་3ས་ཤིག་ནི་སོག་Æལ་དང་
ཤིན་ཅང་། ལ་éགས། འÖག་Æལ། མཐའ་ན་བལ་Æལ་ལ་ཡང་Yང་མ་®ོང་པ་རེད།

Àོ་;ར་=ི་དཔལ་འ:ོར་འཕར་6ངས་འདིས་w་oག་དང་ཆོས་པའི་གIང་འདིའི་ཡ་རབས་2ི་གཤིས་ཀ་ཉམས་ཆག་a་འyོ་]་ལ་¦གས་[ེན་
ཐེབས་ཡོད་དམ།

མ་མཐའ་ལ་ཡང་བོད་2ི་མཁས་པ་bན་པ་ཞིག་གིས་ང་ལ་བཤད་དོན་ལ། གIང་ཞབས་yལ་རིམ་ནང་གི་དཔལ་འ:ོར་

གསར་པ་དང་། Œོལ་]ན་=ི་བཟང་jོད་དང་བསམ་པའི་འˆེར་སོ་ཉམས་བཞིན་པ་དེ་ཚn་ནི། ༡༩༡༨ ལོ་དང་མི་འo་བར་ ༡༩༥༠ ལོར་ བོད་
དམག་གིས་ལས་འགན་rོ་བོར་’བ་པ་དེ་ལ་འ|ེལ་བ་ཡོད་Œིད་པ་རེད་ཅེས་བcོད་Yང་། ད་<ང་ང་ལ་བcོད་དོན། དཔལ་འ:ོར་གོང་འཕེལ་<་
སོང་བ་འདི་དང་དེའི་cེས་འ|ེལ་=ིས་དགོན་པ་དང་e་|ང་ཁག་ལ་¥ོར་མོ་dེབས་པ་དེས་གལ་Œིད་ཉམས་ཆག་a་སོང་བ་ཞིག་བཟོས་མེད་
དབང་<་བཏང་ན་ཡང་།

མ་མཐའ་ལ་ཡང་དགོན་པའི་བཅའ་¢ིམས་དང་Çོག་ཟ་¶ལ་Oངས་ཐད་ནས་འSས་ཤོར་ཞིག་Yང་ཡོད་རེད་ཅེས་

བcོད་Yང་། ¾་‰ེང་གི་tོག་¢་ལ་ཡང་དཔལ་འ:ོར་=ི་]་[ེན་ཞིག་3བ་a་ཡིབ་པའམ་ཡང་ན་·ར་ན་ཡོད་པ་ཞིག་Œིད་དམ། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་
=ི་ “e་མའི་3ལ་ཁབ་ཤི་བ།” ཞེས་པའི་དེབ་འདི་ལ་དེ་འoའི་དཔལ་འ:ོར་དང་jི་ཚnགས་2ི་འyེལ་བཤད་ཐད་ཞིབ་འ`ག་:ེད་པའམ། ཡང་
ན་བསམ་ཞིབ་:ེད་པ། མཐའ་ན་Xོགས་རེ་ཙམ་ཞིག་2ང་མ་Yང་བ་ནི་ཁོའ་F དེབ་དེའི་ཧ་ཅང་ཉམ་ཐག་གི་ཆ་ཞིག་རེད།
མཐའ་མ`ག་དེར་ གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་ཤོག་ངོས་ˆད་མཚར་བ<ན་བ3་དM་བJ་ཡོད་པའི་དེབ་མSག་པོ་དེས་’བ་Sབ་པར་Cར་པ་ནི་བོད་2ི་
3ལ་རབས་དེ་©ང་©ང་དང་ས་གནས་རང་བཞིན་ཅན། གལ་ཆེའི་ˆད་ཆོས་མེད་པ་ཞིག་བཟོས་པ་དེ་རེད། ལོ་]ས་དང་གནས་‚ལ་ཧ་ཅང་
འདེམས་གསེས་2ིས་བཀོད་པའི་ཡིག་མཛnད་ཆེན་པོ་འདིས་བཞག་པའི་ཚnར་žང་Æན་རིང་འ<ག་པ་དེ་ནི་3་མིས་བོད་ལ་དབང་བ>ར་:ེད་པ་
ནི་བGོག་མེད་ཅིག་ཡིན་པ་༼ཡིན་ན་ཡང་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་གཤམ་གསལ་འདི་དག་ཐད་ཀར་མི་བcོད་]ར་གཟབ་གཟབ་:ས་ཡོད།༽དང་།
D.S. Kansakar Hilker, Syamukapu; the Lhasa Newars of Kalimpong and Kathamandu, Vajra Publications,
Kathamandu, 2005.
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བོད་ནི་ནང་‡ལ་=ི་¦ལ་བཞག་འགལ་G་ལ་བiེན་ནས་ཤི་བ།༼མ་ཁེ་སི་རིང་~གས་པའི་3ལ་རབས་Ž་བ་ཚnས་བཤད་Œིད་པ་sར།༽

ནག་གིས་བོད་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པ་དང་དེ་འ|ེལ་=ིས་~ང་པ་དེའི་ནང་Œོག་rོན་དང་གཏོར་བཤིག་ཐེབས་པ་ནི་[ེན་ངན་དང་འKད་པ་

3་

ཙམ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་3་ནག་གི་rོན་གང་ཡང་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད།
ལོ་]ས་2ི་ངོས་ནས་བGོག་a་མེད་པ་ཡིན་ནམ།

ངས་འདིའི་6ེང་à་‚གས་:ེད་2ི་མེད་མོད།

མཐའ་ན་དེབ་འདིའི་འyེལ་བcོད་ཁ་:ང་e་མའི་3ལ་ཁབ་ཤ ་ི བ་(Demise

of

the

Lamaist State)ཞེས་པ་འདིས་2ང་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་དེབ་འདིའི་¦གས་བ6ན་=ི་s་‚ལ་དེ་མ<ན་<་འདེད་པའི་ཚnར་žང་ཞིག་Yང་།
ཨོག་སི་‹ོར་ཌི་(Oxford English Dictionary)ཡི་ད:ིན་ཡིག་ཚFག་མཛnད་<་མིང་ཚFག་ “demise”
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ཟེར་བ་ནི་འཆི་བའི་

(death)གནས་བབ་ཅིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དབང་ཆ་དང་བདག་དབང་། ཡང་ན་ས་བདག་བcེ་བ>ར་=ི་Qབས་O་འYང་བ་ཡིན་ཞེས་བcོད་
འ<ག ›ོ་གཞེ་ཏི་(Roget) ལག་དེབ་ཚFག་མཛnད་<་མིང་ཚFག་འདིའི་མིང་གི་Rམ་yངས་ལ། ཤི་བ། ཚh་ལས་འདས་པ། གཉིད། སེམས་2ི་
ངལ་གསོ་སོགས་|ིས་འ<ག jིར་བཏང་:ས་ན། ~ང་པ་ཞིག་གི་ནང་<་འCར་བ་དེ་དལ་པོར་Xིན་པ་ཞིག་དང་། དེའི་]་[ེན་ཡང་jིར་བཏང་
གིས་ž་ཚnགས་པ་ཞིག་6ེ་མགོ་འ¢ིད་ཉམས་Ãད་<་སོང་བ་དང་། དཔལ་འ:ོར་=ི་tོག་འཛFང་། jི་ཚnགས་བiན་Zིང་མེད་པ། ནང་‡ལ་=ི་
འགལ་G་ཡོད་པ་བཅས་2ི་Qབས་དོན་དང་འ|ེལ་ནས་མིང་ཚFག་འདི་བེད་jོད་:ེད་པ་རེད། དེ་sར་ན། ཨོ་སི་ཊི་རོ་-ཧེན་°ི་རི་ßན་གོང་མ་

(the Austro-Hungarian Empire) ཤི་བ་ཞེས་བཤད་ན་འyིག་ཡོད་མོད། »་ཛF་འཇར་མེ་»ི་(Nazi Germany)ཡིས་བཙན་
འÊལ་:ས་6བས་ཅེག་གི་སི་ལོ་ཝི་ß་(Czechoslovakia)ཤི་བ་ཞེས་བཤད་]་ནི་ཏན་ཏན་མི་འyིག་པ་ཞིག་ཆགས་2ི་རེད་ལ།

]་

མཚན་དེས་ན་3་ནག་གིས་བཙན་འÊལ་:ས་ཡོད་<ས་བོད་ལ་ཡང་དེ་sར་ཆགས་2ི་ཡོད། “e་མའི་3ལ་ཁབ་”ལ་ཇི་Yང་དེ་འyེལ་བcོད་
:ེད་པ་ལ་དེ་ལས་འོས་ཆེ་བ་དང་ཏག་ཏག་འyིག་པའི་མིང་ཚFག་ནི་ “དམར་གསོད་” དང་ཡང་ན་ “བཅོམ་པ་” ཡང་ན་དེ་ལས་2ང་ལེགས་པ་
“4་གཏོར་”ཞེས་པ་Rམས་རེད།

འདི་འoའི་ˆད་པར་ལ་à་‚གས་:ེད་པ་ནི་དོན་©ང་4ོད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མི་འདོད། ༡༩༣༦ ལོར་ཨི་ཊ་ལི་ཡིས་ཨི་ཐིའ་ོ པི་ཡ་ (Ethiopia)

ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པའི་cེས་དེར་ད:ིན་ཇིའི་yོས་ཚnགས་འSས་མི་ È་རོལ་ཌི་ མེག་མི་ལེན་ (Harold Macmillan) ༼<ས་དེར་བར་
€ོད་jི་འSས་ (back-bencher) ཤིག་རེད།༽=ིས་ <ས་བབ་ ཅེས་པའི་ཚགས་པར་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ནས། ད:ིན་ཇི་དང་‹་རི་སིའི་
Xི་འ|ེལ་eོན་ཆེན་༼ཧོ་རེ་དང་ལེ་ཝེལ་(Hoare/Laval)༽གཉིས་2ིས་༼ཨི་ཊ་ལིའི་བཙན་དཔོན་༽ó་སོ་ལི་»ི་(Mussolini)ལ་
འyིགས་འཇགས་:ས་ཤིང་།

གནད་དོན་Ðིལ་པོའ་F ནང་ཨི་ཊ་ལི་པ་ལ་rོན་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཨི་ཐིའ་ོ པ་ཡ་བ་Rམས་ལ་ཡོད་པར་

6ོན་པའི་€ར་མའི་jོད་པ་ལ་ངོ་bོལ་:ས་པ་རེད།

ད:ིན་ཇིའི་yོས་འSས་མེག་མི་ལེན་=ི་ཚFག་lབ་མཐའ་མ་དེས་དངོས་གནས་གོ་iོགས་

Vེལ་ཡོད་དེ། “ང་དམར་གསོད་བཏང་བའི་མི་ཞིག་གི་<ར་འ`ག་མཛད་¥ོ་ལ་བཅར་མ་®ོང་། འོན་2ང་ངས་དེ་འoའི་མཛད་¥ོ་ཞིག་ལ་ཤི་
མཁན་དང་གསོད་མཁན་བར་=ི་ˆད་པར་ཏོག་ཙམ་ཞིག་འ:ེད་དགོས་པའི་བསམ་eོ་གཏོང་གི་ཡོད།” ཞེས་|ིས་འ<ག

མི་གཅིག་གིས་à་¶་Oའི་གསར་བcེ་Àེང་<ས། མི་དེས་¢ིམས་མSན་=ི་ཐོག་ནས་ གོང་མ་གཟར་ (the Czar) དང་གོང་མའི་གIང་གི་
ཆབ་Œིད་ནོར་འTལ་ཅན་དང་འSས་ཤར
ོ ་དེས་གསར་བcེ་ཡོང་དགོས་པའི་ཆ་[ེན་བ£ན་པ་རེད་ཅེས་བ6ན་ཆོག

ཡིན་ན་ཡང་བོད་མི་

ཚnས་བཙན་འÊལ་ཡོང་དགོས་པའི་ཆ་[ེན་དེ་ཚn་བ£ན་མེད་པ་ནི་ང་ཚnས་གསལ་པོར་ཤེས་དགོས། བོད་མི་ཚnས་ཏན་ཏན་བཙན་འÊལ་ལ་_ོན་

འགོག་ཆེད་དམག་¦གས་2ི་ཐད་ནས་y་‰ིག་ཡག་ག་:ེད་Sབ་ཡོད་2ི་རེད། ལོས་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། ཁོང་ཚnས་བཙན་འÊལ་ཡོང་དགོས་
27

ད:ིན་ཡིག་གི་ Demise ཞེས་པའི་ཚFག་འདི་ལ་rེ་འyོ་ཞིག་གི་འཆི་བའི་(Death)Qབས་དང་། ཚnགས་€ེ་ཞིག་འཐོར་ཞིག་གམ་འSས་ཤོར་ལ་Xིན་པ། ཁ་ཆེམས་

དང་གན་3་ལ་བiེན་ནས་བདག་དབང་བcེ་ལེན་=ི་Qབས་བཅས་ལ་འ`ག་པར་བཤད་འ<ག Death ཞེས་པ་ལའང་འཆི་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དངོས་པོ་གང་ཞིག་4་
6ོང་<་Cར་པའི་གནས་Qབས་ལ་•ོར་བ་ཡོད་འ<ག་མོད། འདིར་ནི་Qབས་བxན་=ིས་འཆི་བའི་དོན་ལ་•ར་ཡོད། དགེ་རབ་2ིས།
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པའི་]་[ེན་བ£ན་མེད། འདི་གཉིས་2ི་བར་<་གནམ་སའི་ˆད་པར་ཡོད། དམག་འTག་གོང་གི་པོ་¹ན་ཌི་(Poland)དང་ ཅེག་གི་སི་ལོ་ཝི་
ß་(Czecholovakia)ལ་མཚnན་ན་རང་རང་གི་འSས་ཤོར་=ི་ཆ་ཡོད་མེད་ལ་དོགས་པ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཚད་½ན་=ི་3ལ་
རབས་Ž་བ་O་གང་གིས་2ང་ད་བར་<་དེ་ཚn་ནི་»་ཛFའི་བཙན་འÊལ་དེ་¢ིམས་མSན་ཡིན་པར་’བ་:ེད་དམ་ཡང་ན་ཁག་འགེལ་:ེད་ས་ཞིག་
a་བེད་jོད་:ེད་4ིས་:ས་མེད།

ད་<ང་པོ་¹ན་ཌིའི་མི་མང་ལ་ཧ་ལམ་འཇར་མི་»ི་3ལ་ཁབ་དང་yངས་མཉམ་པའི་དམག་མི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཅེག་གི་སི་ལོ་ཝི་ß་ལ་མཚnན་ན་
དམག་6ོབས་ཆེན་པོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་Æ་རོབ་2ི་མཚnན་ཆའི་བཟོ་–་ཆེ་yས་གཅིག་ཡོད་པ་འདི་ཚn་ཡང་Àེང་དགོས།

བོད་མི་ཚn་ལ་ག་རེ་

ཡོད་པ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་sར་ན་3་བོད་ས་མཚམས་O་བོད་དམག་དÏས་མ་ ༣༥༠༠ Qོར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཕར་Xོགས་3་དམར་ལ་

མཚnན་ན། ༡༩༥༠ ལོའ་F 6ོན་ཁར་ དམག་མི་ས་ཡ་Î་Qོར་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།༼28༽ ངས་བོད་མི་ཚnས་བཙན་འÊལ་དེ་_ོན་འགོག་:ེད་Sབ་2ི་
མ་རེད་ཟེར་གི་མེད། བོད་མི་མང་པོས་ང་ཚnས་:ེད་Sབ་པ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་:ེད་2ི་ཡོད། ཡིད་ཆེས་དེ་དོན་དངོས་དང་མSན་པ་ཇི་ཙམ་ཡིན་

མིན་4ོད་པ་:ེད་¶ང་བ་ཞིག་ཡིན་མོད། འོན་2ང་“e་མའི་3ལ་ཁབ་ཤི་བ་” དེའི་འKལ་དང་ཐད་ཀའི་]་[ེན་ནི། 3་ནག་Mང་¢ན་ཏང་གི་
འyན་G་|ལ་བའི་དམག་6ོབས་ཆེན་པོ་དེས་བོད་ལ་དམག་¦གས་2ིས་བཙན་འÊལ་:ས་པ་དེ་ཡིན་པ་ལས། བོད་2ི་གIང་འཛFན་yལ་རིམ་
མམ་ཡང་ན་jི་ཚnགས་2ི་ཆབ་Œིད་དང་ཡ་རབས་དེ་འSས་ཤོར་Xིན་པ་ལས་མིན་པ་ནི་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་འབད་པ་དང་བཅས་རང་གི་3ལ་རབས་དེས་བོད་2ི་ལས་དབང་འདི་ནི་à་¶་Oའི་གོང་མ་གཟར་=ི་ངང་‚ལ་ཇི་བཞིན་ལོ་
]ས་2ི་ཐོག་ནས་བGོག་a་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་6ོན་པར་བ’བས་པ་ནི་Àེན་གཏམ་ཞིག་ཡིན་པ་}ོས་མེད་རེད།

གང་sར་ཡང་། rེ་བོ་

O་ཞིག་གིས་བོད་2ི་ཆབ་Œིད་ལམ་~གས་tིང་པ་དེ་ལ་མོས་མSན་མི་:ེད་པའམ་མཐའ་ན་bོལ་གཏམ་གཏོང་ན་ཡང་¶ང་། <ས་དེར་བོད་2ི་
jི་ཚnགས་¢ོད་<་3་ཆེ་བའི་ནང་‡ལ་འགལ་G་དང་jི་ཚnགས་བiན་Zིང་མེད་པའི་Rམ་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དེ་འo་ཡོད་‚ལ་བcོད་ན་ནི་

oང་པོ་མིན་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། _ར་Œོལ་མ¢ེགས་འཛFན་ལམ་~གས་ཤིག་གི་ནང་རང་གི་དབང་བ>ར་བའམ་3ལ་པོ་ལོ་ན་
མ་སོན་བར་<་ཆབ་Œིད་གཏན་འབེབས་དང་ལག་བ6ར་:ེད་པ་ལ་ངང་×ག་:ེད་དགོས་པ་འདིའི་Qོར་=ི་oི་བ་ནི་ཡོད་ཡོད་རེད།

ཡིན་ན་

ཡང་། གཙn་འཛFན་དང་3ལ་པོ་མགོ་iིང་dོག་a་འ`ག་པའི་]ན་½ན་=ི་གནད་ཆེའི་དོན་དངོས་ཏེ། དཔེར་ན་དཔལ་འ:ོར་=ི་དཀའ་ངལ་དང་

ཞིང་ལས་2ི་འSས་ཤོར། ད་<ང་རིན་ཐང་ཚnད་མེད་འཕར་བ་ ༼འཇར་མེ་»ིའི་ཝའེ་Áར་jི་མSན་(the Weimar Republic)དང་3་ནག་
གི་གོ་མིན་ཏང་གི་གནས་‚ལ་=ི་ནང་Yང་བ་༽s་;་ནི་བོད་ལ་མཚnན་ན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་པའི་ཚFག་ཁོ་ནས་འyེལ་བཤད་3ག་Sབ་པ་རེད།

༡༩༤༧ ལོར་བོད་<་བrོད་པའི་Æ་རོབ་པ་ཞིག་གིས་བcོད་དོན་ལ། ཕག་རི་ས་‡ལ་=ི་དÑལ་འཛའ་>ར་:ེད་མཁན་ཚnས་ 3་གར་༼ད:ིན་
ཇིའི་3་གར་༽¥ོར་མོའ་F འཛའ་ཆག་ནས་3་གར་=ི་¥ོར་མོ་ནི་“བiན་ཆེ་བའི་བོད་2ི་¥ོར་མོ་ལས་རིན་©ང་བ་ཡོད་པ་རེད་”༼

29

༽ཅེས་ནན་

བཤད་:ེད་2ི་འ<ག་ཟེར། ངོ་མ་བཤད་ན་བཙན་འÊལ་=ི་_་དགོང་དེར་ཡང་། བོད་ནི་ཏོག་ཙམ་ཡིད་ཚFམ་འོས་པ་ཞིག་དང་། དམག་འTག་གི་
མ`ག་དེ་མ་ཐག་གི་Æ་རོབ་2ི་3ལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་ལས་ཕལ་ཆེར་ལེགས་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འyོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
ངས་_ོན་<་བཤད་པ་sར་དཔལ་འ:ོར་=ི་ཐོག་ནས་བོད་འདི་ཧ་ཅང་འyིག་བ€ད་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་Œིད་2ི་ཐོག་ནས། བོད་2ི་Xི་3ལ་ལས་

‡ངས་དང་Z་ས་Ûང་འKིན་བ—གས་པ་དང་། ཨ་‹ི་རི་ཀ་དང་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཚnགས་ཆེན་(the Afro-Asian conference)ལ་Iགས་པ་
བཅས་2ི་ཐོག་ནས་འཛམ་Àིང་གི་jི་ཚnགས་ནང་Iགས་]འི་ཆེད་རང་གི་ཐོག་མའི་གོམ་པ་©ང་yས་དེ་Vོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་ན་དགོན་

པའི་tིང་ཞེན་པ་ཚnས་2ང་དེང་རབས་ཅན་དང་•བ་Xོགས་པའི་dོབ་•ོང་གི་རིན་ཐང་དེ་ཚn་ཤེས་མགོ་‚གས་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༤༧ ལོར་བོད་
གIང་གིས་མSན་[ེན་•ར་ཏེ་ zོ་cེ་Àིང་གི་œེན་ཊི་ ཇཱོ་སི་ཕི་མཐོ་dོབ་(St Josephs College)a་dོབ་མ་བJ་གཏོང་གཏན་འཁེལ་
Qབས་དེར་སེར་མོ་བའི་ལས་:་ཚnས་dོབ་མ་Î་དགོན་པའི་€ེ་ཁག་ནས་གཏོང་]ར་ནན་wལ་:ས་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་ན་དགོན་€ེ་དག་དང་
28
29

O’Balance, Edgar., The Red Army of China, Faber & Faber , London, 1962.
Ibid. Amaury de Riencourt
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e་|ང་དེ་ཚn་ཡང་འCར་བ་འyོ་མགོ་བ4མས་ཡོད་པ་རེད།

¾་‰ེང་དགོན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་eོན་Ìག་གི་š་²་དི་ནི་ˆིམ་€ེའི་dོབ་–་

(Kumudini Homes School)དེར་དེང་རབས་མཐོ་dོབ་2ི་dོབ་•ོང་ལེན་Xིར་:ིས་པ་བJ་གཉིས་བཏང་བ་རེད། ང་ལ་ཤི་ལོང་
(Shillong)ཞེས་པའི་ས་ཆར་3་གར་གསང་བའི་ལས་‡ངས་2ི་ལས་:་བyེས་ཡོལ་ཞིག་ལ་Sག་པ་དེས་ཁོང་ནི་དེའི་yས་O་འདམས་པའི་
dོབ་མ་གཅིག་ཡིན་ཞེས་བཤད་Yང་།

ད་<ང་¾་‰ེང་གི་tོག་¢་དེ་མི་མང་གི་སེམས་ནས་ཡལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།

ཡིད་དབང་འKོག་ཅིང་Sགས་རིག་lང་བའི་༧3ལ་བ་རིན་པོ་

ཆེ་༼༧ìལ་w་འདམ་Xོགས་འདི་ལ་4ོད་tོག་4་ནས་མེད་པ་དང་། དགའ་•ོ་དང་བཅས་jི་མོས་2ང་:ས་ཡོད།༽དMང་ན་སོན་ཉེ་ཡོད་བiེན།
Vོབས་པ་ཏོག་ཙམ་དང་བཅས་༼བiག་པ་མཐའ་བ·ང་གི་དབང་<་:ས་པའི་ལོ་]ས་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བར་༽བཤད་Sབ་པ་ཞིག་ལ། གལ་
Œིད་3་ནག་གི་བཙན་འÊལ་མེད་ཚh།

བོད་ནི་རིམ་=ིས་འCར་བ་སོང་ནས་གསར་བcེ་:ས་ཡོད་པ་རེད་༼ལམ་<་ཡོད་པའི་བGོག་མེད་2ི་

དཀའ་ངལ་©ང་ཚགས་འགའ་རེ་ཡོད་ཤག་དང་བཅས་༽ལ། མཐའ་ན་འÖག་Æལ་=ིས་ད་s་དེ་sར་:ེད་]ར་Xོགས་ཡོད་པ་sར། རང་གི་
གIང་དེ་ཡང་མང་གཙnའི་ལམ་<་བ>ར་ཡོད་Œིད་པ་རེད།

ངོ་མ་བཤད་ན་བོད་ནི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་3ལ་ཁབ་གཞན་དག་དང་བkར་ན་འCར་བ་དང་གསར་བcེའི་ལམ་ཁའི་ཐོག་_ོན་ལ་བrོད་ཡོད་པ་རེད།
3ལ་རབས་Ž་བ་ཨེ་ལེག་སི་ མེག་ཀའེ་ (Alex McKay) ཡིས་བཤད་དོན་ལ། “བyོད་དཀའ་བའི་བོད་”2ི་žང་བtན་ནི་Z་’ང་ཞིག་རེད་
ལ། ༡༩༥༠ ལོའ་F 3་ནག་གི་བཙན་འÊལ་མ་:ས་གོང་<་ “ཧི་མ་ལ་ཡའི་3ལ་Kན་དཔེར་ན་འÖག་Æལ་དང་ཟངས་དཀར། ད་<ང་བལ་Æལ་

ལ་Xིན་པའི་yངས་ཀ་ལས་2ང་ཆེས་མང་བའི་”༼ 30 ༽•བ་Xོགས་པ་བོད་<་བrོད་ཡོད་པ་རེད། འlལ་བIད་པའི་yངས་འབོར་ནི་©ང་©ང་
ཞིག་ཡིན་པ་ནི་I་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་གོང་གསལ་=ི་བསམ་‚ལ་དེ་6ོན་]་ཁོ་ནའི་ཆེད་<་མ‚ངས་བkར་འདི་ཡང་:ས་པ་
ཡིན་ནོ༎

༢༠༠༨ ལོའ་F བ>ར་མཁན་=ི་མཆན།
•

གོང་གསལ་=ི་ཆ་དང་པོ་འདི་བ>ར་lབ་ནས་འདིར་བÂམས་ཡོད་ཅིང་། ཆ་གཉིས་པ་དེ་མི་རིང་བར་བ>ར་ནས་འདི་དང་Zན་

<་འyེམས་Vེལ་I་གི་ཡིན།
•

ད:ིན་ཡིག་གི་མ་ཡིག་ནི་·ར་གསལ་=ི་འ|ེལ་ཐག་ན་ཡོད་པས། Wོག་མཁན་ཚnས་འCར་བཅོས་དང་གསལ་བཤད། ནོར་

བཅོས་སོགས་གནང་ན་དེ་~གས་2ིས་འCར་བཅོས་Iས་ཆོག་པ་I།
http://www.jamyangnorbu.com/blog/2008/07/19/black-annals-goldstein-the-negation-oftibetan-history-part-i-tris/
•
4ོམ་པ་པོ་w་ཞབས་འཇམ་ནོར་ལགས་2ིས་Kན་ལ་4ོམ་ཡིག་འདི་བ>ར་བའི་གོ་Qབས་གནང་བར་Sགས་cེ་ཆེ་I་བ་ཡིན།
དེ་བཞིན་དགེ་bན་ཆེན་མོ་ཨི་ལིའ་ོ ཊི་ Vེར་ལིང་ལགས་2ིས་I་དག་གི་རོགས་རམ་གནང་བར་Sགས་cེ་ཆེ་I་བ་ཡིན།
༢༠༠༨ ལོའ་F G་བ་བ3ད་པའི་ཚhས་ ༡༨ ཉིན།

30

Alex McKay, Tibet and the British Raj; The Frontier Cadre 1904-1947, Curzon Press, 1997 Surrey.
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དེབ་ཐེར་ནག་པོ།-གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་དང་བོད་
2ི་3ལ་རབས་བ4ིས་མེད།
BLACK ANNALS: Goldstein & The
Negation Of Tibetan History
}ད་ཆ།

འཇམ་ད:ངས་ནོར་;ས་བ4མས།
དགེ་འ<ན་རབ་གསལ་=ིས་བ>ར།

(༢༠༠༨ ལོར་གཞི་འCར་:ས་ཤིང་། ༢༠༡༨ ལོའ་F G་དང་པོར་འCར་བཅོས་Iས་པའོ།།)
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གསར་བcེའ་ི ལས་འMལ།
མར་ཁེ་སི་རིང་~གས་2ིས་wལ་•ག་ཐེབས་པའི་འyེལ་བcོད་དེ། |ན་གཡོག་ལམ་~གས་༼ཡང་ན་མ་4་རིང་~གས་༽2ི་3ལ་ཁབ་Rམས་
¦ལ་བཞག་གི་འགལ་Gའམ་Zན་rེས་2ི་འགལ་G་ལ་བiེན་ནས་མགོ་iིང་dོག་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་པའི་འyེལ་བcོད་འདིའི་ནང་<་ཏན་ཏན་

གསར་བcེའི་ལས་འMལ་ཞིག་དང་། དེ་མིན་མཐའ་ན་གསར་བcེའི་དཔའ་བོ་ཞིག་2ང་འKོད་ཆེ་བའི་གོ་བབ་ཅིག་ཡོད་དགོས་པ་རེད། གྷོལ་ཌི་
སི་ཐེན་=ིས་“བོད་2ི་jི་ཚnགས་དང་གIང་ལ་གསར་བcེའི་འCར་བ་”གཏོང་འདོད་པའི་“བོད་2ི་ལེགས་བཅོས་ཚnགས་པ་”ཞེས་པའི་Qོར་
ལ་ཤོག་ངོས་བJ་གOམ་ཡོད་པའི་ཞིབ་གསལ་=ི་གནས་‚ལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ཚnགས་པ་©ང་©ང་འདིའི་Qོར་ལ་

གནས་‚ལ་དང་ཡིག་ཚགས་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཀོད་པའི་ཁོངས་O་དེའི་ཚnགས་མི་གOམ་=ི་པར་གཅིག་དང་།

ཚnགས་པའི་ལས་iགས་

བrར་པར་=ི་ཤོག་ངོས་ཁ་གང་བ་གཅིག ཚnགས་པའི་ཚnགས་མིའི་འགེངས་ཤོག་བrར་པར་:ས་པའི་ཤོག་ངོས་ཁ་གང་བ་གཅིག

ཚnགས་

པའི་„ན་Iའི་འགེངས་ཤོག་གི་ཆ་ཤས་བrར་བཟོ་:ས་པ་བཅས་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེ་ཇེ་©ང་<་བཏང་ནས་བཀོད་པ་ནི་ཡིག་ཆ་དེའི་Xེད་
ཀ་དེ་3་ཡིག་ཡིན་པའི་དོན་དངོས་དེ་མི་ཤེས་ཆེད་ཡིན་པ་འo།

“བོད་ལེགས་བཅོས་ཚnགས་པ་”ནི་3་ནག་གIང་གིས་དÑལ་•ད་པའི་ཚnགས་པ་ཞིག་རེད། བོད་Qད་2ི་མིང་ལ་•བ་བོད་ལེགས་བཅོས་rིད་
kག་ཟེར་ཞིང་། ཚFག་_་མ་”•བ་•༼3་Qད་<་ཞིས་༽ཅེས་པ་བོད་ལ་•ོར་བ་ནི་3་Qད་ཁོ་ནའི་ནང་བོད་ཅེས་པ་ལ་•ོར་པའི་ཐ་„ད་ཞིས་ཙང་
ཞེས་པ་ནས་ཡིན་བiེན། དེས་ཚnགས་པའི་མིང་འདི་ཐོག་མའི་Qད་ཡིག་གང་གི་ནང་<་བ4མས་པ་དེར་བz་ཞིག་6ོན་པར་:ེད། ཚnགས་པ་དེ་

འÊགས་མཁན་དང་མགོ་འ¢ིད་ཡིན་པའི་Vོམ་མདའ་ཚང་རབ་དགའ་ནི་གོ་མིན་ཏང་གི་དམག་དཔོན་ཞིག་རེད། བཀའ་eོན་Ìག་གི་›ེ་ལི་ཝིའ་ོ
(Reli View)ཞེས་འབོད་པའི་རབ་དགའི་ཁང་པའི་ནང་<། གོ་མིན་ཏང་གི་དམག་དཔོན་གཞན་དང་མཉམ་<་གོ་མིན་ཏང་གི་དམག་མིའི་‰ིག་

ཆས་=ོན་པའི་ཁོང་གི་པར་ཞིག་འ<ག༼31༽ ཐའེ་ཝན་=ི་མཁས་པ་ཞིག་གིས་ གསང་3་ལས་yོལ་བའི་གོ་མིན་ཏང་གི་ཡིག་ཆ་དག་བེད་jོད་
:ས་ཏེ་ཉེ་ཆར་པར་£ན་:ས་པའི་ཞིབ་འ`ག་ཅིག་གི་ནང་། གོ་མིན་ཏང་གི་ལས་དོན་¢ོད་<་རབ་དགའ་ཡི་ཚnགས་པ་དེའི་འགན་འ‡ར་ནི་བོད་
ལ་སོ་™ལ་:ེད་པ་དང་བོད་གIང་ཉམས་དམས་O་གཏོང་]་དེ་ཡིན་པ་གསལ་པོར་བ6ན་འ<ག Ðའོ་ཏིན་ལིན་(Hsiao-Ting Lin)=ིས་
|ིས་དོན། “ཅང་ཅེ་Ðིས་རང་གི་དམག་དོན་=ི་ལས་:་ལ་བཀའ་3་བཏང་བ་ཞིག་གི་ནང་། མཐའ་དོན་དེར་རབ་དགའ་ལ་3་¥ོར་འ;མ་གཅིག་

གི་G་རེའི་ཕོགས་ཐོབ་•ོད་]འི་བཀའ་3་བཏང་བ་རེད། ་་་ ཅང་གིས་ད་<ང་བོད་དང་ཞིས་ཁང་༼ཁམས།༽ 3་གར་བཅས་O་ཡོད་པའི་རང་
གི་གསང་ལས་2ི་སོ་པ་Rམས་ལ་རབ་དགའ་དང་Zན་<་ཉེ་བར་གaགས་ཏེ་ལས་ཀ་:ེད་དགོས་ཞེས་ལམ་6ོན་:ས་འ<ག་ལ།

རབ་དགའ་

ཡིས་3་མིའི་གIང་འ|ེལ་=ི་Xིར་བrོད་ལག་འˆེར་ཞིག་བ·ང་ཡོད་རེད།” ༼32༽
ཡིན་ན་ཡང་། •བ་བོད་ལེགས་བཅོས་ཚnགས་པ་ནི་རང་གི་གསར་བcེ་དང་གསང་Yས་2ི་དམིགས་Æལ་Rམས་’བ་]་ལ་ཧ་ཅང་ཐབས་rོ་
བོའ་F ཐོག་ལ་•ས་མེད་ཅིག་ཡིན་པ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ང་ཚn་ལ། ཚnགས་པ་དེས་ཚnགས་མིའི་འགེངས་ཤོག་6ོང་Kག་དཔར་བ་དང་

“à་¶་Oའི་ལས་ཐམ་དང་ཧ་ཅང་འo་བ་བÚོས་འ;ར་<་བཏོད་པའི་”ཚnགས་མིའི་ལག་འˆེར་6ོང་Kག་དཔར་བ3བ་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོང་

གི་འ<ག འོན་2ང་ཚnགས་པ་དེའི་ཚnགས་མི་ནི་ཐོག་མར་འÊགས་མཁན་=ི་མི་གOམ་ལས་བbལ་མེད་པར་མངོན། ཚnགས་པ་འདིའི་Qོར་=ི་
གནས་‚ལ་རིང་པོ་བཀོད་པའི་མ`ག་€ོམ་<་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས།

“ཚnགས་པ་©ང་©ང་དེ་འo་ནི་གལ་ཆེན་ཞིག་a་མི་žང་བ་འo་ཡང་

”ཞེས་རང་ཉིད་2ིས་ངོས་ལེན་:ས་འ<ག འོན་2ང་། Jང་ཕངས་སེམས་s་;་ཞིག་དང་བཅས་འKོས་བཤད་:ེད་དོན་ལ། གལ་Œིད་ཚnགས་
31

ང་ནི་རབ་དགའི་w་Gའི་ཉེ་འ|ེལ་<་གཏོགས་ཤིང་། བཀའ་eོན་Ìག་གི་ཁོང་ཚnའི་གཟིམ་ཤག་ལ་ཐེངས་མང་པོར་བཅར་®ོང་ཡོད།

Lin, Hsiao-Ting, Tibet and Nationalist China’s Frontier, Intrigues and Ethnopolitics 1928-49, UBC Press.
Vancouver, 2006.
32
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པ་དེས་རང་ཉིད་ “¾་‰ེང་དམག་དpང་”དང་Zན་<་མཉམ་འ|ེལ་:ས་ཚh། དེས་“་་་Z་སའི་གIང་ལ་ཉེན་བz་ངོ་མ་ཞིག་”•ོད་Sབ་ཡོད་
Œིད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་འ<ག

དེང་སང་ཚnགས་པ་འདི་ནི་མཁས་དབང་དགེ་འ<ན་ཆོས་འཕེལ་=ིས་[ེན་:ས་ནས་བོད་མི་ཁག་གཅིག་གིས་

oན་=ིན་ཡོད་ལ། ཁོང་ཉིད་ཚnགས་པ་འདི་དང་Zན་<་6བས་མ་ལེགས་པའི་འ|ེལ་བ་ཞིག་Yང་བ་ལ་བiེན་ནས་Z་སར་བཙnན་འ`ག་®ངས་
ཡོད་པ་རེད། ཁོང་བཀའ་eོན་Ìག་ནས་dར་བོད་<་ཕེབས་Qབས་ཁོང་གིས་རབ་དགའ་ཅན་ནས་Z་སའི་མི་འགའ་ལ་•ོད་]འི་ཡི་གེ་ཁག་ཅིག་

eངས་ནས་འˆེར་ཡོད་པ་དང་། བོད་གIང་གིས་མི་དེ་ཚn་ནི་གོ་མིན་ཏང་ལ་འ|ེལ་བ་ཡོད་པའི་དོགས་པ་:ེད་2ིན་ཡོད་པ་རེད། ད:ིན་ཇིའི་
ཉེས་དོན་iོག་ཞིབ་ལས་‡ངས་(CID)2ིས་འདི་ཤེས་ནས་Z་ས་ལ་བཤད་པ་དང་།

[ེན་དེ་ལ་བiེན་ནས་དགེ་འ<ན་ཆོས་འཕེལ་འཛFན་

བ·ང་:ས་པ་རེད།

གསར་བcེའ་ི ཞིང་གཤེགས་དཔའ་བོ།
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་ནི་ཁོའ་F 3ལ་རབས་ནང་གི་གསར་བcེའི་ཞིང་གཤེགས་དཔའ་བོ་6ེ་གIང་ཞབས་~ང་ཤར་zོ་cེ་ཚh་3ལ་=ི་Qོར་དེ་Éང་གཞི་
Jང་བiན་པོ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅོལ་འ<ག

བོད་མི་bན་རབས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཁོ་ནི་ཉེས་ཅན་ཡིན་པའི་s་‚ལ་འཛFན་ན་ཡང་བོད་2ི་དེང་

རབས་2ི་ཆབ་Œིད་¢ོད་ཁོང་གིས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞིག་བ·ང་བ་དེ་ལ་ནི་དོགས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་~ང་ཤར་ནི་“བོད་
2ི་ཆེས་ཡར་ཐོན་ཅན་=ི་r་བོའ་F ལས་:་ཞིག་ཡིན་པ་”དང་།

ཁོང་གིས་“བོད་2ི་ཆབ་Œིད་ལམ་~གས་ནི་འཛམ་Àིང་གི་འCར་འyོས་དང་

བxན་དགོས་པ་”དེ་ཤེས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་འ<ག གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་རང་གི་3ལ་རབས་2ི་མ`ག་€ོམ་<་བཤད་དོན་ལ། བོད་2ི་
3ལ་རབས་¢ོད་2ི་གནད་ཆེ་བའི་ད2ོགས་མཚམས་ཞིག་ནི་“¾་‰ེང་3ལ་ཚབ་a་བQོས་ནས་G་བ་བཞི་སོང་མཚམས་O་r་བོའ་F ལས་:་
~ང་ཤར་=ིས་གIང་གི་‰ིག་འÊགས་ལ་བrར་བཅོས་:ེད་ཐབས་:ེད་<ས་Yང་ཡོད་པ་རེད།”ཅེས་བcོད་འ<ག
~ང་ཤར་ནི་ཡར་ཐོན་ཅན་=ི་གསར་བcེའི་ཞིང་གཤེགས་དཔའ་བོ་ཞིག་ཡིན་པའི་’ང་དེ་ནི་གྷོལ་ཌི་

སི་ཐེན་=ི་དེབ་འདིའི་_ོན་ལ་Yང་ནས་Æན་རིང་འགོར་ཡོད་པ་རེད། G་བ་ནོར་;ས་“བོད་2ི་6ེང་གི་
Qར་མ་དམར་པོ་”ཞེས་པའི་དེབ་2ི་ནང་<་གOངས་དོན། “དཔལ་འ:ོར་eོན་ཆེན་4ིས་དཔོན་~ང་
ཤར་=ིས་

M་ཡངས་དམངས་གཙnའི་ཚnགས་པ་ཞིག་6ེ་“བོད་གཞོན་rིད་kག་”ཅེས་པའི་མགོ་

འ¢ིད་ཡོད་པ་རེད། 3་གར་དང་། དེ་བཞིན་¹ོན་ཌོན་ཡང་‚ད་པའི་Æ་རོབ་2ི་3ལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་
ལ་བrོད་®ོང་བའི་~ང་ཤར་=ིས་Z་སའི་ནང་གི་རང་གི་ལས་རོགས་Îའི་¢ོད་2ི་བཞི་དང་Zན་<་

བཅོས་>ར་:ེད་པའི་ལས་ཀའི་འཆར་གཞི་བཟོས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། འདི་ཚnའི་གསང་བ་Xི་ལ་
ཤོར་བ་དང་ཁོང་ལ་3ལ་འཚnང་པའི་ཉེས་¢ིམས་བཀལ། དེར་བiེན་བོད་འདི་དམངས་གཙnར་བ>ར་
བའི་རང་ཉིད་2ི་ལས་དོན་དེ་རིམ་ཡལ་<་Cར།”༼ 33 ༽ ཞེས་|ིས་འ<ག གཅིག་:ས་ན་G་བ་ནོར་
;་ལ་´ིག་མདོག་ཆེ་མོད་ཡིད་ཆེས་དཀའ་བའི་~ང་ཤར་=ི་གནས་‚ལ་འདི་ནི་~ང་ཤར་རང་གི་Œས་

:ང་©བ་ལགས་ནས་ཐོབ་ཡོད་Œིད་པ་རེད། དེ་<ས་G་བ་ནོར་;ས་dོབ་•ོང་:ས་སའི་བཀའ་eོན་
Figure 7Rང་ཤར་Lོ་Mེ་ཚS་>ལ།

33

Ìག་གི་ཌོག་ཊོར་གྷི་›མ་=ི་ˆིམ་ཁང་(Dr. Graham’s Homes)ཞེས་པའི་dོབ་–་དེར་Œས་
དེས་བོད་Qད་དགེ་bན་:ེད་བཞིན་པ་རེད།

Dawa Norbu, Red Star Over Tibet, Collins, London. 1974
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རང་ཉིད་2ིས་རང་ཉིད་ལ“ང་Xེད་ཀ་ནང་པ་བ་དང་Xེད་ཀ་Á་ཁེ་སིའི་རིང་~གས་པ་ཞིག་ཡིན་”ཞེས་འyེལ་བcོད་:ེད་]ར་Sགས་མཉེས་པོ་
ཡོད་པའི་ད་sའི་3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་~ང་ཤར་ནི་གསར་བcེ་བ་དང་བཅོས་བ>ར་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་’ང་འདི་ལ་Sགས་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་

འo། ཉེ་ཆར་འyེམས་Vེལ་:ས་པའི་åོ་མ་སི་ ལེ་ཡེར་ཌི་ (Thomas Laird) ཡི་བོད་2ི་3ལ་རབས་(The History of Tibet)ཞེས་
པའི་༼དེབ་འདི་Jང་ཁ་6བས་rོ་པོ་རེད།༽ནང་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གOང་~ང་oངས་དོན་ལ།

“ངོ་མ་བཤད་ན་༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་

གOམ་པ་ནི་~ང་ཤར་ལ་ཡོངས་O་´ོགས་པར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་དང་། “་་་~ང་ཤར་=ི་དམིགས་Æལ་sེ་བ་ནི་བོད་གIང་འདི་
e་མ་Rམས་2ིས་མ་ཡིན་པར་གIང་ཞབས་2ིས་žེ་འ¢ིད་]་དེ་ཡིན་པ་རེད།

~ང་ཤར་=ིས་e་མ་Rམས་ལ་ནི་འཛFན་rོང་དང་དེ་འoའི་

ཉམས་®ོང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད།• ༼34༽ ཅེས་བཀོད་འ<ག
ཆིག་6ོང་དM་བ3་Óག་J་དང་བ<ན་Jའི་ནང་གི་བཙན་:ོལ་བོད་མིའི་འཇིག་iེན་<། གཞོན་rེས་དང་དམིགས་བསལ་=ིས་གཡོན་Xོགས་
ལ་དགའ་žང་:ེད་མཁན་དང་། 3་གར་=ི་མཐོ་dོབ་oག་ཤོས་དག་ན་dོབ་•ོང་:ེད་མཁན་=ི་dོབ་མ་ཚnའི་¢ོད་<་བོད་2ི་3ལ་རབས་ནང་གི་
གཡོན་Xོགས་2ི་གསར་བcེ་བའི་མིག་དཔེ་s་;་ཞིག་འཚnལ་བའི་ངར་ཞིག་ལངས་པ་རེད། བོད་tིང་པའི་ནང་དེ་s་;་ཞིག་མེད་བiེན། ~ང་
ཤར་ནི་དབང་བ>ར་བར་མི་དགའ་མཁན་དང་བཙན་འÊལ་བར་མི་དགའ་མཁན་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་འo་བའི་མཐོང་‚ལ་ཡོད་པའི་[ེན་དེ་ལ་

བiེན་ནས་གསར་བcེའི་དཔའ་བོར་ཆ་འཇོག་:ས་པ་རེད། ཁོང་གི་Qོར་=ི་ད:ིན་ཇིའི་གIང་གི་„ན་Iའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཁོ་ལ་ཡག་རབས་
མེད་ཅིང་མཐའ་ན་དy་ཞིག་ཡིན་པར་འཁོད་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་‚ལ་དང་། ད་<ང་བཀའ་ཤག་གིས་ཁོ་ལ་“གIང་མགོ་iིང་dོག་ནས་à་
¶་Oའི་གIང་Œོལ་(Bolshevik)འÊགས་འཆར་ཡོད་པའི་”ཉེས་པ་བཀལ་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་‚ལ་ལ་བiེན་ནས་གོང་གསལ་=ི་ངོས་
འཛFན་དེ་Yང་བ་རེད།
ངོ་མ་བཤད་ན།

གལ་Œིད་མི་ཞིག་གིས་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་~ང་ཤར་Qོར་ལ་བཀོད་པའི་དƒད་གཞིའི་]་ཆ་ཁོ་ན་ལ་བrར་ཞིབ་:ས་ནས་

ཁོའ་F འyེལ་བcོད་Rམས་ལ་žང་མེད་:ས་པ་ཡིན་ན། ~ང་ཤར་ནི་བཅོས་བ>ར་བ་ཞིག་དང་ཡར་ཐོན་པ་ཞིག་ཡིན་]་ཕར་བཞག ཁོ་ནི་བོད་
2ི་ཆབ་Œིད་པའི་¢ོད་2ི་ཧ་ཅང་tིང་ཞེན་པ་དང་བཅོས་>ར་2ི་ཁ་གཏད་པ་•ས་པ་ཐོན་ཤོས་2ི་མི་ž་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ལམ་སེང་གསལ་པོ་

ཆགས་གི་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་རང་གི་གནས་‚ལ་ཡིག་ཆ་དག་གིས་བ6ན་པ་sར། ཁོ་ནི་༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པའི་བཅོས་>ར་
གནང་བའི་བོད་2ི་དེང་རབས་དམག་དpང་དེར་དམའ་འབེབས་གཏོང་མཁན་གཙn་བོ་དེ་རེད་ལ།

]་མཚན་=ི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ དམག་

དpང་ནི་3འི་བཙན་འÊལ་འགོག་པའི་3ལ་ཁབ་2ི་བདེ་Äང་དེ་རེད།
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ང་ཚn་ལ་བཤད་དོན།

དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་བའི་

མགོ་འÊགས་2ི་<ས་Qབས་དེར་བོད་2ི་ཆབ་Œིད་Xོགས་ཁག་གཉིས་O་

=ེས་ཡོད་པ་6ེ། དམག་jི་ཚ་རོང་གི་འོག་a་ཡོད་པའི་བོད་དམག་གསར་
པ་དེ་ནི་

“དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་]་ལ་eོ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་”དང་།

༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མyོན་གཉེར་ཆེན་མོ་ཡང་ཡིན་པའི་སེར་མོ་བའི་

གIང་ཞབས་བ6ན་པ་དར་3ས་2ིས་žེ་འ¢ིད་པའི་“ཧ་ཅང་tིང་ཞེན་པའི་
”དགོན་པའི་€ེ་ཁག་དང་Œོལ་]ན་མ¢ེགས་འཛFན་པའི་གIང་ཞབས་ལ་
མཉམ་ôེལ་:ས་པ་དེ་གཉིས་རེད་ཟེར།

༼ བ་སོ༽
Figure 8མTོན་གཉེར་ཆེན་པོ་བEན་པ་དར་>ས། ཨ
34

~ང་ཤར་=ིས་རང་ཉིད་ནི་ཧ་ཅང་tིང་ཞེན་པའི་Qོར་ཁག་དང་Zན་<་

“ཐབས་Yས་མཁས་པོའ་F ཐོག་ནས་མཉམ་འ|ེལ་:ས་ཡོད་པ་རེད་”ཅེས་

Thomas Laird, The Story of Tibet, Conversations with the Dalai Lama, Grove Press, New York, 2006.
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གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་གསལ་པོར་བcོད་འ<ག tིང་ཞེན་པའི་€ེ་ཁག་གི་མགོ་¢ིད་བ6ན་པ་དར་3ས་ནི་རང་གི་སེར་མོ་བའི་གIང་ཞབས་ཚnའི་
¢ོད་<་w་4ེད་མིང་འདོགས་ལ་“ཨ་ར་དཀར་པོ་”ཞེས་yགས་ཡོད་པ་རེད། དམག་ཞབས་དང་r་བོའ་F ལས་:་ཚnས་ཁོང་ལ་མyོན་གཉེར་ཆེན་
མོ་ཨབ་སོ་ཞེས་བོད་2ི་ˆི་êག་¸་མང་དེའི་མིང་གིས་དམའ་འབེབས་གཏོང་བ་རེད།
མིང་འདོགས་“ཨབ་སོ་”ཞེས་པའི་Qོར་བཤད་མེད་ལ།

ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་མི་འདོད་པའི་

“ཨ་ར་དཀར་པོ་”ཞེས་པ་འདི་ཁོ་ན་ཁོང་གི་མིང་<་འབོད་པ་sར་|ིས་ཡོད་པ་རེད།

འདིས་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་འདི་ཧ་ཅང་tིང་ཞེན་པ་དག་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་པའི་‡ངས་rེལ་ཞིག་མིན་Œིད་2ང་། དེས་ཕལ་ཆེར་ཁོའ་F གནས་‚ལ་=ི་མང་
ཆེ་བ་གང་ནས་ཡོང་བའི་‡ངས་དེ་6ོན་པ་རེད།

~ང་ཤར་ལ་དབང་¦གས་ཆེ་བའི་དམག་མི་གསར་པའི་དབང་ཆའི་€ེ་ཁག་ཉམས་དམས་O་གཏོང་བ་དང་དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་བའི་ལས་

འMལ་Xིར་འདེད་:ེད་པའི་གོ་Qབས་ཐོག་མ་དེ་ ༡༩༢༠ ལོར་Yང་ཡོད་ཅིང་། Qབས་དེར་ཁོང་གིས་jང་lང་འཛnམས་པའི་ཐོག་ནས་ཆབ་Œིད་
2ི་དཀའ་tོག་ཅིག་བdངས་པ་དེས་དམག་མི་གསར་པ་དེ་ཉམ་©ང་<་བཏང་བ་རེད། Yང་[ེན་འདིའི་Qོར་=ི་གནས་‚ལ་ངོ་མ་ནི། ང་3ལ་ཅན་

=ི་དམག་མིའི་དཔོན་རིགས་Qོར་ཞིག་བཙན་ཤེད་2ིས་མི་མང་ཚnགས་འ<འི་ནང་Xིན་པ་དེ་རེད། 6བས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་Yང་[ེན་འདིས་
དཔེར་ན་ ༡༩༨༡ ལོར་སེ་±ན་=ི་མེ་སེར་Äང་དམག་ (the Guardia Civil) ཟེར་བའི་ཚnགས་མི་Rམས་2ིས་œེ་པེན་=ི་yོས་ཚnགས་དེ་
དpང་གིས་བ·ང་བ་ཇི་བཞིན། དམག་མིས་གIང་འཛFན་ཐབས་:ས་པ་s་;འི་མཐོང་‚ལ་]ན་མི་ཆད་པ་ཞིག་བཞག་པ་རེད།

¤་¥བ་

པས་ཚ་རོང་རང་ཉིད་མི་ངོ་མས་དཔོན་རིགས་Qོར་ཁག་འདི་མི་མང་ཚnགས་འ<འི་ནང་འ¢ིད་པ་རེད་ཅེས་Jང་ནོར་འTལ་=ི་ཐོག་ནས་བcོད་
འ<ག

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་2ང་‚ད་པའི་ཉེ་ཆར་=ི་ཞིབ་འ`ག་ཁག་གི་ནང་<་དེ་འo་གང་ཡང་མ་Yང་བ་དེ་གསལ་པོར་ཐོན་འ<ག་ལ། དམག་

དཔོན་དེ་ཚnའི་:་jོད་ནི་ཕལ་ཆེར་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཞིག་མ་Yང་བ་ཡིན་Œིད་མོད། ངོ་མ་བཤད་ན་གནོད་པ་མེད་པ་དང་ད་<ང་གཅིག་:ས་
ན་¢ིམས་མSན་ཞིག་2ང་ཡིན་Œིད་པ་རེད། ~ང་ཤར་=ིས་žེ་འ¢ིད་དེ་tིང་ཞེན་པ་ཚnས་དེ་ལ་དོན་མེད་•ད་‰ོག་:ས་པ་རེད།
༡༩༢༠ ལོའ་F Xི་G་གOམ་པའི་G་6ོད་<་ མི་མང་ཚnགས་འ<ས་དམག་མིའི་yོན་དÑལ་=ི་Qོར་ལ་yོས་མོལ་:ེད་2ིན་ཡོད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་

=ིས་བཤད་པ་sར་ན། “དམག་མི་ལ་མི་དགའ་བའི་Xོགས་ཁག་གིས་དམག་མིའི་དཔོན་རིགས་ཚང་མ་འSས་མིའི་ངོ་བོའ་F ཐོག་ནས་ཚnགས་
Iགས་:ེད་མི་ཆོག་པ་བཟོས་པ་རེད།”
འ<་དེ་ལ་ནི་གIང་ཞབས་དང་།

དེང་སང་གི་འོས་འདེམས་:ས་པའི་yོས་ཚnགས་དང་མི་འo་བར་བོད་2ི་_ོན་མའི་མི་མང་ཚnགས་

“གདན་ས་གOམ་”=ི་མཁན་པོ་དང་w་ཚབ།

yལ་རིམ་དང་ལས་žེའི་€ེ་ཁག་ž་ཚnགས་2ི་འSས་མི་

འཛnམས་དགོས་པ་མ་ཟད། “ད་<ང་དམག་མིའི་འSས་མི་ཡང་ཡོད་པ་རེད།”༼35༽ དམག་མིའི་འSས་མི་Xིར་འ;ད་:ེད་པ་དེ་ནི་]ན་½ན་
མ་ཡིན་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་རེད།

35

Ram Rahul, The Government and Politics of Tibet, Vikas Publications, New Delhi, 1969.
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ཚ་རོང་Œས་2ིས་བ4མས་པའི་ཚ་རོང་གི་མི་ཚhའི་ལོ་]ས་sར་ན། དཔོན་རིགས་འགའ་
ཞིག་མི་མང་ཚnགས་ཁང་ལ་སོང་ནས།

ཁོང་ཚn་Xིར་འ;ད་:ེད་དོན་ཅི་ཡིན་འoི་]འི་

ཆེད་ཚnགས་འ<འི་Óང་ཡིག་ལ་མཇལ་ཆོག་པ་Iས་པ་རེད། ཁོང་ཚnས་ཚnགས་ཁང་Xི་
རོལ་a་མཇལ་འཛnམས་ཤིག་ཡོང་བའི་རེ་wལ་Iས་ཤངི ་། དེ་ཡང་ “་་་གIང་གི་འyོ་
~གས་ལ་མི་མང་ཚnགས་འ<་ལ་ཐད་ཀར་བཅར་]་ནི་ཧ་ཅང་མ་འོས་པ་ཞིག་ཡིན་

6བས་ཁོང་ཚnས་Xི་ལོགས་ནས་འSས་མི་ཞིག་ལ་མཇལ་ཆོག་པ་Iས་པ་རེད།”༼ 36 ༽
ཉིན་དེར་~ང་ཤར་ནི་མི་མང་ཚnགས་འ<འི་Óང་ཡིག་གི་ཚབ་:ེད་བཞིན་ཡོད་པས་Xི་

ལོགས་ནས་ཁོང་ཚnར་Sག་པ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ད་<ང་གསལ་པོར་བཤད་

དོན་ལ། དམག་དཔོན་Rམས་2ིས་~ང་ཤར་ལ་ “ཁོང་ཚn་ནི་ཚnགས་འ<ར་Iགས་ཆོག་
པ་ཞེས་I་གི་ཡོང་བ་མིན་ལ། དམག་མིའི་ལས་:་Rམས་ཅིའི་Xིར་Xིར་འ;ད་:ས་པའི་
]་མཚན་འoི་]་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡོང་བ་ཡིན་”ཞེས་བཤད་པ་རེད་ཅེས་བཀོད་འ<ག
Figure 9དམག་Aི་ཚ་རོང་Y་བཟང་དT་འ7ལ།

~ང་ཤར་=ིས་མི་མང་ཚnགས་འ<་ལ་„ན་གསན་ག་རེ་Iས་མིན་དེ་ཁ་མི་གསལ་བ་

རེད།

ཡིན་ན་ཡང་ཁོའ་F „ན་ཐོ་དེས་མི་མང་ཚnགས་འ<་ལ་འoོགས་བdངས་ཤངི ་།

ཚnགས་འ<་ཁོ་རང་དངངས་Üག་འོག་€ོད་དགོས་པ་ཞིག་བཟོས་པ་ཏན་ཏན་གསལ་པོ་རེད།

¤་¥བ་པ་དང་དེ་བཞིན་མི་གཞན་འགའ་ཡིས་

འདིའི་Qོར་ལ་|ིས་པའི་ནང་~ང་ཤར་=ིས་ཟིང་ཆ་འདི་བdངས་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ང་ཚnར་བཤད་དོན་ལ། “གIང་
མགོ་iིང་dོག་པའི་6་གོན་ནམ་ཡང་ན་དམག་མིས་འགལ་Gའི་Xོགས་ཁག་གི་žེ་མོ་:ེ་|ག་པ་ལ་¢ིམས་གཅོད་:ེད་Œིད་པ་རེད་ཟེར་བའི་

དÂོག་གཏམ་གང་སར་ˆབ་པ་རེད། ་་་ Yང་[ེན་འདི་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ་ནི་ཉིན་ཁ་ཤས་2ི་cེས་O་Yང་ཡོད། དེ་<ས་མི་མང་ཚnགས་འ<འི་མགོ་

འ¢ིད་ཚnས་Œིད་eོན་ཞོལ་ཁང་ལ། དམག་མིས་ཁོང་ཚn་གསོད་4ིས་:ེད་པའི་Üག་žང་འ<ག་བiེན་ཚnགས་འ<་མཚམས་འཇོག་:ས་པ་ཡིན་
ཞེས་Iས་པ་རེད།”

དམག་མི་དང་དེའི་དམག་jི་ཚ་རོང་ཉམས་ཆག་a་བཏང་བ་དང་~ང་ཤར་=ི་ཆབ་Œིད་དབང་¦གས་གོང་འཕེལ་<་

བཏང་བའི་Yང་[ེན་ž་ཚnགས་ཤིག་Yང་བའི་ཐོག་མ་དེ་འདི་རེད། འདི་ཚn་ཚང་མའི་3བ་a་~ང་ཤར་=ི་ལག་པ་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གསལ་མོད།
དམག་མིའི་དཔོན་རིགས་Rམས་དང་ཚ་རོང་གིས་2ང་ཚnར་བ་Rོ་བའི་བོད་2ི་ཆབ་Œིད་2ི་ཁོར་Æག་ལ་གཟབ་ནན་=ིས་གོམ་པ་མ་Vོས་པ་
དེར་ཁག་འགེལ་ཏོག་ཙམ་མཉམ་འˆེར་:ེད་དགོས་གི་རེད།

བོད་དམག་དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་མཁན་དག
དེ་s་ན་ཡང་། ཁོང་ཚn་ལ་ཚད་བཀག་གང་འo་ཞིག་ཡོད་2ང་¶ང་། Qབས་དེར་བོད་ནང་དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་མཁན་གཙn་བོ་ཁག་ནི་བོད་

2ི་དམག་མི་གསར་པའི་དཔོན་རིགས་Rམས་ཡིན་པ་དེ་ཏན་ཏན་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེང་རབས་ཅན་ཞེས་པ་དེ་jི་ཚnགས་རིང་~གས་
དང་དམངས་གཙnའི་བཅོས་>ར་ལས་Yང་བའི་lབ་འ|ས་ཉག་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་ངེས་པ་ཡོད་མ་རེད།

ཨ་-་aར་ཀེ་ཡི་aར་ཀེ་༼

Ataturk’s Turkey ༽དང་མའེ་ཇེ་ཡི་ཉི་ཧོང་༼ Meiji Japan༽ལ་མཚnན་ན། རང་རང་གི་3ལ་ཁབ་2ི་ནང་<་ཡར་ཐོན་=ི་བཅོས་>ར་
བdངས་པ་དེའི་ནང་དམག་མིའི་×ལ་¦གས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། བོད་2ི་དེང་རབས་ཅན་འདི་ཡང་Qབས་དེའི་ཁོར་Æག་འོག་ནས་བཤད་
དགོས་པ་ཞིག་རེད་ལ། དེང་སང་གི་རང་དབང་ཅན་=ི་གཡོན་Xོགས་2ི་s་‚ལ་འོག་ནས་བཤད་མི་འོས་པ་རེད། དེང་གི་གཡོན་Xོགས་2ི་s་
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‚ལ་འདིས་བོད་དམག་གི་དཔོན་རིགས་yལ་རིམ་དང་ད:ིན་ཇི་༼བཙན་3ལ་རིང་~གས་༽བར་=ི་yོགས་པོའ་F འ|ེལ་བ་དེ་s་lབ་2ི་ཆ་
ནས་མ་འyིག་པ་ཞིག་ལ་བ4ི་Œིད་པ་རེད།

“ཡར་ཐོན་ནམ་མ<ན་བrོད་Qོར་=ི་”4ོམ་ཡིག་མང་ཆེ་བ་དཔེར་ན་oིལ་བ‰གས་རང་བཞིན་

ཅན་དང་། དེ་མིན་གང་ཡིན་ཡང་། དེའི་ནང་གཡོན་Xོགས་2ི་ངོས་ལེན་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པ་དེ་Œིད་<་ཡག་པོ་དང་དེང་རབས། ཡང་ན་
དམངས་གཙn་ཅེས་བcོད་མི་འོས་པའི་ལམ་Œོལ་(a standing rule)ཞིག་ཡོད་པ་sར་žང་ངོ་།།
པར་tིང་པ་འདི་དག་གི་ནང་<་ཡོད་པའི་བོད་2ི་དམག་མི་ཚnས་Æ་
རོབ་2ི་དམག་ཆས་=ོན་ཅིང་དམག་~གས་2ི་€ོད་6ངས་༼དེང་
སང་གི་s་མཁན་དག་ལ་ནི་ཏོག་ཙམ་ˆད་མཚར་པོ་ཞིག་མཐོང་

Œིད།༽འདིས་

མཚམས་རེར་ཁོང་ཚnའི་lབ་འ|ས་དག་ལ་žང་

©ང་:ས་པའམ་ཡང་ན་žང་མེད་:ེད་<་བJག་ཡོད། ཡིན་ན་ཡང་།
འདི་འoའི་‰ིག་ཆས་དང་Rམ་འCར་6ོན་6ངས་དེ་ཚn་<ས་ཚnད་

འདིའི་Qབས་2ི་དཔེ་གསར་ལམ་Œོལ་ཡིན་པ་འདི་ཤེས་]་ལ།

ˆེད་རང་གིས་མེ་ཇེའི་༼ Meiji ༽དམག་དཔོན་དང་། གོ་མིན་ཏང་
གི་དམག་དཔོན་_་yས། དེ་བཞིན་མཐའ་ན་ Jང་3གས་རིལ་ཡིན་
Figure 10བོད་9ི་དམག་དཔོན་ཁག་གཅིག་གི་པར། ད9ིལ་མ་དེ་ནི་བ;ས་མཐོང་

འ=ར་མེད་>་མཚ@་རེད།

མོད་ཉམས་དོད་པོ་ཡོད་པའི་aར་ཀེའི་གཞོན་•འི་མགོ་¢ིད་ཨིན་

ཝར་ ±་ཤ་(Enver Pasha)སོགས་2ི་པར་དེ་ཚn་བ]ད་ནས་

བs་དགོས་པ་རེད།

Qབས་དེའི་བོད་2ི་དམག་མི་ལ་མཚnན་ན་འཐབ་འཛFང་གི་•ས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།

ད་<ང་གསང་གནས་འཚnལ་བk་:ེད་པ་དང་།

གནས་འ|ེལ་:ེད་པ། མི་སེར་འཛFན་rོང་ངམ་གIང་ཞབས། མཐའ་ན་Xི་འ|ེལ་=ི་བxན་མཁས་:ེད་པ་དེ་ཚn་ ༡༩༡༣ ལོའ་F Yང་[ེན་©ང་

yས་འདི་ནས་གསལ་པོར་ཐོན་ཡོང་གི་འ<ག ད:ིན་ཇིའི་སོ་པ་དང་འlལ་བIད་པ་ཡིན་པ་ ཨེ་‹་ ཨེམ་ བྷའེ་¹ེ་(F.M. Bailey)ཟེར་བ་དེ་
གཙང་པོ་Zོ་¶་ད2ོགས་ནས་མཐའ་མ་3་གར་Xོགས་O་འབབ་པའི་ནགས་རི་ཅན་=ི་ས་ཆ་3་ཆེ་བ་Oས་2ང་མི་ཤེས་པ་དེ་ཚn་ས་¢ར་

འབེབས་ཆེད་གསང་བའི་ངང་ནས་བོད་2ི་Zོ་ངོས་ལ་འÊལ་བ་རེད། ས་‡ལ་དེ་ནི་ཧ་ལས་པའི་རི་|ག་མང་བ་དང་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་

མ་ཡིན་པར། Àོ་པ་µབ་པོ་དང་གསོད་མཁན་དེ་དག་འཚn་€ོད་:ས་ཡོད་པ་རེད། :ས་ཙང་། བྷའེ་¹ེ་དང་ཁོའ་F ལས་རོགས་ཚn་ལ་བོད་ཤར་
Xོགས་ན་ཡོད་པའི་དམག་jི་ལས་‡ངས་ནས་གIང་འ|ེལ་ཡི་གེ་ཞིག་འ:ོར་བ་ལ་ཡ་མཚན་rེས་པ་རེད། དེ་ཡང་། ”འlལ་བrོད་ལག་
འˆེར་མེད་པར་བོད་<་•ཞེས་པའི་དེབ་a་འདི་sར།

“ཞོགས་པ་cེས་མ་དེར། ང་ཚnས་ལས་ཀ་མགོ་འÊགས་:ེད་yབས་ཡོད་པའི་Qབས་དེར་ བོད་དམག་གི་དམག་jི་བཀའ་eོན་e་མས་བཏང་
བའི་ཡི་གེ་ཞིག་ང་ཚn་ལ་འ:ོར་Yང་།
བཏང་།

ཡི་གེ་དེ་ནི་ཁམས་2ི་དཔལ་འབར་དགོན་པ་ནས་|ིས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་ཞོ་བ་(Showa)ལ་

དེ་¶་ཡི་གེ་དེ་ཡིག་Qོགས་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་བJག་ནས་ཐེལ་ཙh་བ3བ་6ེ་4ེ་ལ་(Tsela)བཏང་ཞིང་། དེར་ཡི་གེ་དེ་ཡིག་

Qོགས་གཞན་ཞིག་གི་ནང་བJག་ཅིང་ཐེལ་ཙh་བ3བ་ནས་ང་ཚn་ལ་བཏང་འ<ག བ]ད་རིམ་འདི་ཚང་མ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་ང་ཚn་O་
ཡིན་དང་ང་ཚnས་གང་ཞིག་:ེད་2ིན་ཡོད་མེད་འoི་ཆེད་རེད་ལ། ང་ཚnས་བོད་ཡིག་Wོག་Sབ་མ་སོང་ཞེས་བcོད་མི་Sབ་པ་ཡོང་ཆེད་<་ད:ིན་
ཡིག་གི་འCར་དེ་མཉམ་•ར་:ས་འ<ག”༼37༽ ཅེས་|ིས་འ<ག
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སོ་ལས་:ེད་པའི་མིས་བཟོས་Äང་Qར་དང་། གོ་ལའི་Xོགས་6ོན་འêལ་ཆས། ™ལ་ཞིབ་•གས་:་(predator drones)སོགས་ཡོད་པའི་

<ས་Qབས་འདི་ལ་ཡང་གསང་བའི་ལས་ཀ་འSས་ཤོར་ལ་Xིན་པ་ནི་]ན་½ན་མིན་པ་ཞིག་མ་རེད། དེས་ན་དེ་འoའི་འêལ་ཆས་™ང་བ་དང་།
ཁེངས་oེགས་མི་:ེད་མེད་མོད་འཇོན་ཐང་ངོ་མ་ཡོད་པ་ནི་ཏོག་ཙམ་བ6ོད་བ_གས་:ེད་འོས་པ་ཞིག་a་བ4ི་¶ང་བ་རེད།

~ང་ཤ ར་=ི་དར་Ãད།
མཐའ་མ་དེར་~ང་ཤར་=ིས་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་w་ཚ་དང་དམག་jི་གཞོན་པ་ཡིན་པའི་གཞོན་•་õམ་པ 38 ཡི་འདོད་¨མས་ལ་4ེས་ནས་ཚ་
རོང་ནི་དམག་jིའི་གོ་གནས་ཕབ་Sབ་པ་Yང་བ་རེད། ~ང་ཤར་=ིས་ཁོ་ལ་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཚ་རོང་ལ་rོན་ཡོད་~གས་I་]འི་wལ་མ་

:ས་པ་དང་། ཚ་རོང་གིས་“གIང་མགོ་iིང་dོག་འཆར་”ཡོད་པའི་བ„ད་འདོགས་:ས་པ་རེད། õམ་པ་དམག་jི་ཆགས་པའི་Qབས་དེར།
¤་¥བ་པ་sར་ན། ~ང་ཤར་“བདེ་Äང་Óང་ཆེར་བQོ་གཞག་:ས་”པ་རེད། Kེང་རིང་རིན་ཆེན་‰ོལ་མས་“~ང་ཤར་=ིས་Çོག་Yས་འོག་དེ་
འoའི་མི་rོ་བོ་ཞིག་དམག་jི་ལ་འཇོག་པའི་ཐབས་:ས་པའི་དÂོག་གཏམ་ˆབ་ཡོད་པ་རེད།”ཅེས་བཤད་འ<ག

Kེང་རིང་ནི་གནས་‚ལ་

འདིའི་Qོར་ལ་Xོགས་རིས་མེད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་õམ་པའི་གོ་གནས་འཕར་བའི་Qོར་=ི་བསམ་‚ལ་དེ་ནི་དེ་<ས་Z་སའི་

jི་ཚnགས་ནང་ཧ་ཅང་ˆབ་ཡོད་པ་རེད། õམ་པ་ནི་•ས་པ་འདང་ངེས་མེད་པའི་ãིད་~ག་གི་ལས་:་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། Xིས་O་༧3ལ་བ་
རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་གIང་གི་ལས་ཀ་ནས་གོ་གནས་ཕབ་པ་རེད་ལ། ~ང་ཤར་=ིས་དམག་མིའི་དབང་ཆ་ཡོངས་´ོགས་བ·ང་བ་རེད། ཀེ་དོན་
lབ་sར་ན། “དམག་jི་དང་དཔལ་འ:ོར་eོན་ཆེན་ཡིན་པའི་Qབས་དེར་~ང་ཤར་ནི་རང་གི་དབང་ཆའི་4ེ་མོ་དེར་dེབས་ཡོད་པ་རེད།”
~ང་ཤར་=ི་ང་3ལ་དང་µབ་jོད་དེས་བོད་འདི་ ༡༩༢༩ ལོར་བལ་Æལ་དང་དམག་འTག་ཤོར་yབས་ཤིག་བཟོས་པ་རེད་ལ། དེ་ནི་ “ཤར་པ་
”3ལ་པོ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་བོད་2ི་¢ིམས་དང་འགལ་བའི་ཐོག་ནས་Z་སའི་ནང་ཐ་མག་བཙnང་པའི་གནད་དོན་©ང་ཚགས་ཤིག་ལ་[ེན་:ས་
པ་རེད།

3ལ་པོ་ཟེར་བ་དེས་བལ་Æལ་=ི་མི་སེར་ཡིན་མདོག་གིས་Z་སའི་ནང་གི་བལ་Æལ་དོན་གཅོད་ཁང་<་rབས་བཅོལ་Iས་པ་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་། ~ང་ཤར་=ིས་|ེལ་འ‚བ་2ི་ངང་ནས་Xི་འ|ེལ་=ི་མSན་ལམ་I་Xོགས་དང་། དེ་བཞིན་བལ་Æལ་=ི་¢ིམས་མSན་ཆིངས་
ཡིག་གི་ཐོབ་ཐང་༼༡༨༩༦ ལོའ་F ༽དག་ལ་བ4ིས་མེད་:ས་ཏེ། དམག་¦གས་2ིས་གནད་དོན་འདི་སེལ་]འི་ཐག་གཅོད་:ས་པ་རེད། བལ་
Æལ་=ི་3ལ་རབས་Ž་བ་ཞིག་གིས། “བོད་དམག་ ༡༣༠༠ ཙམ་=ིས་བལ་Æལ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་མཐའ་བQོར་བའི་རིང་དེར་བོད་དམག་

༩༠ ཐམ་པ་དོན་གཅོད་ཁང་<་]གས་པ་རེད།” ཅེས་|ིས་འ<ག༼ 39 ༽ ཁོང་¢ོས་འབར་བའི་བལ་Æལ་=ིས་དམག་འTག་གི་y་‰ིག་:ས་
ཤིང་། ད:ིན་ཇིས་བར་འ<མ་ཆེ་ཙམ་:ས་པའི་cེས་O་གཞི་ནས་དམག་འTག་ངོ་མ་དེ་བGོག་Sབ་ཙམ་Yང་བ་རེད། Xི་འ|ེལ་=ི་འSས་ཤོར་
འདི་དང་~ང་ཤར་ཁོ་རང་གི་རང་མཐོང་ཆེན་པོ།

གIང་ཞབས་གཞན་དང་Zན་<་བxན་མཁས་མེད་པའི་jོད་པ་བཅས་ལ་བiེན་ནས་རིམ་

=ིས་ཁོ་རང་གི་དབང་¦གས་2ི་གཞི་iེན་ཉམས་ཆག་a་སོང་བ་རེད་ལ། ཁོ་རང་དམག་jི་ནས་ཕབ་]འི་[ེན་ཆགས་པ་རེད།
ད་ནི་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་w་མ<ན་པ་šན་འཕེལ་ལགས་ཆབ་Œིད་2ི་དབང་ཆ་ཆེ་ཤས
ོ ་ཤིག་a་འCར་བའི་མགོ་བ4མས་པ་རེད།

šན་

འཕེལ་ལགས་2ིས་yོང་oག་དམག་¥ར་ཞེས་པ་༼ཡང་ན་ˆིམ་མི་oག་ཤོས་2ི་དམག་€ེ་༽w་oག་དམའ་རིམ་དང་ཞིང་པ་{ག་པོ་ནས་མི་ž་
བkས་ཏེ་བ—གས་པ་རེད།

38

éགས་པོ་õམ་པ་ཞེས་དེབ་ཐེར་ཁག་a་གསལ། དགེ་རབ་2ིས།

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
39
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དམག་jི་གཞོན་པ་Kེང་རིང་འཇིགས་མེད་ནི་རང་ཉིད་2ི་དམག་€ེ་

དེ་ལ་དགའ་Vོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། འདི་ལ་ཡིད་}ོན་:ེད་པ་ནི་
ད:ིན་ཇིའི་~གས་Œོལ་=ི་“ཕོ་ˆོ་གའི་དམག་€ེ་

(gentleman’s regiments)”ཞེས་པ་ནས་dེབས་ཡོད་ལ།
འདི་ནི་མ་འོངས་པར་ཆེད་ལས་དཔོན་རིགས་2ི་ཚnགས་€ེ་

འདེམས་པའི་Éང་གཞི་ཞིག་ཆགས་Œིད་པའི་རེ་བ་བ3བ་པ་རེད་
ཅེས་ང་ལ་བཤད་Yང་། མགོ་འÊགས་2ི་Qབས་O་མི་ž་བkས་

པའི་¢ོད་ནས་དགག་:་3་ཆེར་:ས་པ་དེ་ཚn་ནི་དམག་མིའི་¢ིམས་

Figure 11Tོང་]ག་དམག་^ར་_ི་མདའ་དཔོན་`ན་པ་གa་ཐོག་བ;་ཤིས་དོན་

bབ་དང་མདའ་དཔོན་གཞོན་པ་1ེང་རིང་འཇིགས་མེད་ལགས།

ལ་བ4ི་Äང་:ེད་འདོད་མེད་ཅིང་རང་ˆིམ་<་ལོག་འདོད་:ས་པ་

ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་དམག་མི་བkས་པའི་

ལོ་]ས་འདི་ཚnའི་Qོར་མང་ཆེ་བ་དེ་ཁོང་ཚnས་རང་གི་རལ་པ་བཅད་པའི་®་ངན་ཞིག་a་བ>ར་ཡོད་པ་རེད། འདི་འoའི་‰ིག་¢ིམས་ལ་འཛམ་

Àིང་གི་དམག་¢ལ་བkས་པ་ཚnས་ཧ་ལམ་གཅིག་Cར་=ིས་Rམ་འCར་6ོན་གི་རེད། སི་ཊན་ལེ་ šབ་རིག་(Stanley Kubrick)གི་Àོག་
བtན་ •གས་2ི་=ོན་པ་ཆ་ཚང་ (Full Metal Jacket) ཞེས་པའི་ནང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་མཚn་དམག་གི་དམག་¢ལ་<་བkས་པའི་ལོ་
གཞོན་ཚn་ ཝི་ཏི་»མ་ལ་མ་བཏང་གོང་དེར་ žང་བ་rིད་པོའ་F Ü་འཛFངས་རིང་པོ་Rམས་བཅད་པ་དེ་ལ་འདི་དང་འo་མ‚ངས་2ི་Rམ་འCར་6ོན་
པ་དེ་གསལ་པོར་བ6ན་འ<ག

šན་འཕེལ་ལགས་2ིས་དམག་མི་ལ་དམིགས་བསལ་གཟིགས་rོང་=་ནོམ་པ་:ས་པ་དང་། མཚnན་ཆ་དང་ཡོ་ཆས་གསར་པ་དང་། ‰ིག་
ཆས་¸ས་དག

‰ིག་བཙན་པའི་ཟབ་•ོང་དང་•ོང་བzར་བཅས་ལ་བiེན་ནས་རིམ་=ིས་•ས་པ་ཅན་=ི་དpང་ཁག་ཅིག་a་rེད་Œིང་:ས་

ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཚnའི་ནང་‡ལ་<་ཡང་ཕལ་ཆེར་ ‹་རན་སིའི་Qད་<་ ཨེ་སི་པི་རི་ཊ་ ཌི་ ཀོར་པི་སེ་ (espirit de corps) ཟེར་བ་s་;འི་རང་
གི་€ེ་ཁག་ལ་ཡིད་ཆེས་eོ་གཏོད་དང་དགའ་Vོབས་2ི་ཚnར་བ་ཞིག་Yང་ཡོད་པ་རེད།

ཨེ་‹་ ཌབ་ལིའ་ོ

ཝིལ་ལམ་œོན་(F. W.

Williamson ) ནི་ ༡༩༣༣ ལོར་དམག་€ེ་འདི་ལ་iོག་ཞིབ་:ས་པའི་ད:ིན་ཇིའི་Œིད་དོན་ལས་:་དེ་ཡིན་པ་རེད་ལ། ཁོ་ལ་ནི་ཡིད་འMལ་
ཐེབས་པ་རེད། ཁོས་ “3་གར་དང་ད:ིན་ཇིའི་དམག་མིའི་€ེ་ཁག་]ན་½ན་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་གཞན་ངས་འདི་འoའི་jང་lང་འཛnམས་པ་
དང་ཚད་དང་½ན་པ་ཞིག་མཐོང་མ་®ོང་”ཞེས་3་གར་གIང་ལ་Ôལ་བའི་„ན་ཐོ་ཞིག་གི་ནང་|ིས་ཡོད་པ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་2ང་

འདི་ལ་ “yོང་oག་དམག་€ེ་¸ས་ལེགས” ཞེས་འyེལ་བcོད་:ས་འ<ག
ཡིན་ན་ཡང་། ༧3ལ་བ་w་Kེང་བJ་གOམ་པ་དགོངས་པ་´ོགས་

པ་དེས་šན་འཕེལ་ལགས་དབང་ཆ་ནས་Xིར་འ;ད་:ེད་པའི་གོ་

Qབས་ཤིག་~ང་ཤར་ལ་•ད་པ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ང་ཚnར་
བཤད་དོན་ལ། ~ང་ཤར་=ིས་སོ་པ་ཞིག་yོང་oག་དམག་¥ར་ནང་
གསང་འÊལ་:ེད་བJག་པ་དང་།

ཁོང་ལ་<ས་ཚnད་རིམ་སོང་

བཞིན་དེར་ཡོད་དམག་མི་Rམས་2ིས་གIང་ལ་=ེན་ལངས་ངོ་

bོལ་དང་དམག་ཞབས་གÆགས་ནས་འyོ་]་ཡིན་པའི་ངེས་ཤེས་

Figure 12T་བཞིར་ཡོད་པའི་Tོང་]ག་དམག་^ར།

tེད་པ་རེད། དེ་sར་Yང་Qབས་དེར་šན་འཕེལ་ལགས་ནི་ཉེན་ཁ་

ཆེན་པོའ་F ཐོག་ནས་Äང་rོབ་མེད་པར་བཞག་པ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་
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ཐེན་=ིས་བཤད་དོན་ལ། ~ང་ཤར་=ིས་ “šན་འཕེལ་ལགས་Xིར་འ;ད་:ེད་པའི་འཆར་གཞི་དེ་ཐབས་Yས་½ན་པའི་6བས་བདེའི་ལས་ཀ་
ཞིག་རེད་”ཟེར།

šན་འཕེལ་ལགས་བོད་Íོངས་ཚnགས་འ<་ཆེན་མོར་བšག་ཅིང་། ཚnགས་ཐོག་a་~ང་ཤར་=ི་tིང་
ཞེན་Qོར་ཁག་གིས་ཁོང་ལ་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བÂོངས་པའི་ཉེས་འདོགས་:ས་ཤིང་།

ཉེས་ཆད་

ནན་མོ་གཅོད་དགོས་པའི་རེ་འ<ན་བཏོན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། མཐའ་མ`ག་a་eོ་3་ཡངས་པའི་
ཚnགས་མི་དཔེར་ན་གIང་ཞབས་oང་པོ་ö་ཁང་བ་s་;་Rམས་ལ་3ལ་ཁ་འཐོབ་པ་རེད།

šན་

འཕེལ་ལགས་ལ་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་བ÷ན་གཞི་བཞེས་པའི་Qོར་བོད་གIང་ལ་<ས་ཐོག་„ན་

གསན་མ་Iས་པའི་ཉེས་པ་བཀལ་ནས་éགས་པོར་གནས་དYང་བཏང་བ་རེད།

~ང་ཤར་=ི་གོམ་པ་cེས་མ་དེ་ནི་བཀའ་ཤག་གི་དབང་ཆ་•ས་མེད་<་གཏོང་བ་དང་རང་ཉིད་དབང་

ཆའི་བདག་པོ་བཟོ་]་དེ་རེད། ཁོང་གིས་“rིད་Xོགས་šན་མSན་”ཟེར་བའི་གསང་བའི་ཚnགས་པ་
ཞིག་གི་ནང་<་འདོད་eོ་མ་ཁེངས་པའི་ལས་:ེད་དང་།
ཁོངས་ནས་བk་མགོ་བ—གས་པ་རེད།

དེ་ཡང་མང་ཆེ་བ་སེར་མོ་བའི་ལས་:ེད་

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་འདི་ལ་~ང་ཤར་=ི་“འCར་བཅོས་

ཚnགས་པ་”འམ་ཡང་ན་བཅོས་བ>ར་ལས་འMལ་ཞེས་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཐོག་ནས་འyེལ་

Figure 13H་བཅར་dན་འཕེལ་ལགས།

བcོད་ཡང་ཡང་:ས་ཡོད། གཅིག་:ས་ན་འདི་ནི་ཧ་ལམ་ཐོག་མའི་བོད་མིང་གི་ཐོག་ནས་ཡར་ཐོན་
དང་ཡང་ན་གསར་བcེའི་གོ་བ་གང་ཡང་མེད་པའི་]་མཚན་=ིས་ཡིན་Œིད།

~ང་ཤར་དང་Qོར་

ཁག་འདིས་བཀའ་ཤག་འKོག་6ེ་གIང་མགོ་iིང་dོག་པ་s་;་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དབང་ཆ་ལེན་པའི་དམིགས་Æལ་འཛFན་བཞིན་པ་ནི་གསལ་

པོ་རེད། ཡོངས་yགས་ལོ་]ས་ནི་འདི་sར་བཀའ་eོན་བyེས་པ་¢ི་}ོན་དyོང་]་དེ་ཡིན་ན་ཡང་། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་sར་ན། གIང་ལེན་]་དེ་
ནི་དyོང་]འི་ཐོག་ནས་མ་ཡིན་པར། བཀའ་ཤག་ལ་བཅོས་>ར་གཏོང་བའི་„ན་I་ཞིག་འ;ལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་རེད་ཟེར་མོད། འདི་ནི་ཧ་
ཅང་ཡོང་མི་Œིད་པ་ཞིག་རེད།

~ང་ཤར་=ིས་དབང་ཆ་ལེན་པའི་འཆར་གཞི་འདི་ལ་ལོ་]ས་རང་བཞིན་=ི་‡ངས་rེལ་s་;་ཞིག་•ོད་]འི་

ཆེད་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ལོ་]ས་2ི་དཔེ་མཚnན་འགའ་ཞིག་བཀོད་འ<ག དེ་ནི་གཅིག་:ས་ན་གང་བསམས་པ་ཁ་ནས་ཤོར་བ་s་;་ཞིག་ཡིན་
Œིད་པ་6ེ། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་བcོད་པའི་དཔེ་མཚnན་གཅིག་ནི་ <ས་རབས་བཅོ་བ3ད་པའི་6ོད་<་བཀའ་eོན་བyེས་པ་༼ཁང་ཆེན་ནས་
༽དམར་གསོད་:ས་ཏེ་oག་པོའ་F ཐོག་ནས་གIང་མགོ་iིང་dོག་པ་ཞིག་རེད།
འོན་2ང་། ~ང་ཤར་ནི་རང་ཉིད་2ི་ཚnགས་པའི་ཚnགས་མི་ཞིག་གིས་བø་|ིད་བཏང་བ་རེད། ཁོང་|ོས་:ོལ་:་4ིས་:ས་ཤངི ་མེ་མདའ་Sང་
མདའ་ཞིག་ལེན་4ིས་:ས་མོད་མཚnན་ཆ་འKོག་ཅིང་འཛFན་བ·ང་:ས་པ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་བཤད་དོན་ལ།

~ང་ཤར་=ི་Zམ་=ི་

ནང་ནས་ཤོག་‰ིལ་ཞིག་tེད་པ་དེའི་ནང་བཀའ་eོན་¢ི་}ོན་ལ་གནོད་བrལ་]འི་ཆེད་2ི་མS་ཡིག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། བcོད་གཞི་འདིའི་
Qོར་ལ་བཀོད་པའི་ལེ•་དེའི་མཐའ་མ`ག་a་ཁོང་གིས་འདི་sར། “~ང་ཤར་=ི་ལས་འMལ་དེ་ནི་Œོལ་]ན་=ི་གIང་Œོལ་ལེགས་བཅོས་དང་
བཅོས་བ>ར་:ེད་ཐབས་:ས་པ་མཐའ་མ་དེ་རེད། …. དེ་ནས་ ཁོང་ལ་ཕམ་ཉེས་Yང་བ་ནི་e་མའི་3ལ་ཁབ་ཤི་བའི་Éང་གཞིའི་]་[ེན་གཙn་
བོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངེས་པར་s་དགོས་པ་རེད།”ཅེས་|ིས་འ<ག

འདོད་¨མ་ད:ེ་ཞིབ།
གོང་གསལ་=ི་གྷོལ་ཌི་སེ་ཐེན་=ི་བiག་དƒད་དེ་ཁོ་རང་གི་ཡིད་ཆེས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཁོང་གིས་~ང་ཤར་=ི་འཆར་གཞི་
ནི་གIང་ལ་3་ཆེ་བའི་ཆབ་Œིད་བཅོས་བ>ར་ཞིག་:ེད་]་རེད་„མ་པ་དེ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་|ིས་དོན་ལ། ~ང་ཤར་=ིས་བཀའ་eོན་
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རེའི་ཞབས་Æན་དེ་ལོ་བཞིའི་ཚད་བཀག་བཟོ་འདོད་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་3ལ་ཡོངས་འSས་མི་ཚnགས་ཆེན་ནམ་བོད་Íོངས་ཚnགས་འ<་ལ་དེ་
དག་འདེམས་བQོ་:ེད་པ་དང་དེ་དག་གིས་ཚnགས་ཆེན་ལ་འགན་འˆེར་དགོས་པ་ཞིག་:ེད་འདོད་པ་རེད་ཅེས་|ིས་འ<ག

གནས་‚ལ་འདི་

དང་དེ་བཞིན་~ང་ཤར་ནི་དེང་རབས་པ་དང་གསར་བcེ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་མིང་yགས་དེ་ཚnའི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་~ང་ཤར་=ི་;་འཚn་གཞེས་Z་

ö་ཚh་དབང་zོ་cེ་དང་~ང་ཤར་:ང་©བ་ལགས་གཉིས་ལ་བཅར་འoི་:ས་པ་ལས་ཁོང་གིས་eངས་ཡོད་པ་རེད། ངས་གོང་<་G་བ་ནོར་;འི་
དེབ་a་~ང་ཤར་ནི་ “M་ཡངས་དམངས་གཙn་བ་”ཞིག་ཡིན་པའི་འyེལ་བcོད་:ས་Qོར་བཀོད་པ་ཇི་བཞིན། :ང་©བ་ལགས་2ིས་རང་གི་
ཕའི་Qོར་ལ་ཆེ་བ6ོད་2ི་ལོ་]ས་དག་གིས་འདི་ལ་¦གས་[ེན་ཐེབས་ཡོད་Œིད་པ་རེད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ད་<ང་Z་öའི་4ོམ་ཡིག་

༼ 40 ༽བོད་2ི་རིག་གནས་ལོ་]ས་]་ཆ་བདམས་བ‰ིགས་༼ 41 ༽ཅེས་པའི་ནང་པར་£ན་:ས་པ་ལས་2ང་~ང་oངས་འ<ག

བདམས་

བ‰ིགས་དེ་ནི་ ༡༩༨༠ =་yངས་ནང་བོད་2ི་w་oག་དང་e་མ། དེ་མིན་པ་བཅས་2ི་oན་ཐོའམ་ཡང་ན་བཅར་འoི་:ས་རིགས་Rམས་གIང་
གི་བེད་jོད་ཆེད་<་Xོགས་བ‰ིགས་:ས་པ་རེད་ལ།

འyེམ་Vེལ་ཐད་“བཀག་3་”(neibu)ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

འདི་དག་ནི་ཤེས་རིག་གི་

དགོས་མཁོ་ལ་རམ་འདེགས་ཆེད་:ས་པ་ཡིན་མོད་2ང་། _་མོའ་F <ས་Qབས་2ི་“རང་rོན་ངོས་ལེན་་”(zhaogong)དང་། “དགག་པ་3ག་
པ་” (qianze)ཡི་4ོམ་ཡིག་དེ་ཚn་ལ་འ|ེལ་བ་4་ནས་མེད་པ་ཞིག་མ་རེད།
“]་ཆ་བདམས་བ‰ིགས་”2ི་ཆེད་<་བཅར་འoི་Iས་པའི་མི་O་ལ་ཡང་བཅར་འoིའི་Qོར་ལ་འདམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་‚ལ་མི་འ<ག་ལ། གལ་Œིད་
དབང་འཛFན་པ་ཚnས་ལག་བ6ར་:ེད་དགོས་ཤར་ཚh། ཆབ་Œིད་2ི་ཁོར་Æག་གཞན་ཞིག་གི་ནང་ལ། Qད་ཆ་འདི་དག་གི་ཆ་ཤས་གང་¶ང་
ཞིག་བཅར་འoི་I་Æལ་=ི་མི་དེ་ཚnར་bོལ་གཏམ་གཏོང་ཆེད་བེད་jོད་:ེད་Sབ་2ི་ཡོད་པ་རེད། ད་<ང་ང་ཚnས་oན་དགོས་པ་ཞིག་ལ། “རང་
rོན་ངོས་ལེན་=ི་4ོམ་ཡིག་”དག་ནི་ད་sའི་3་ནག་གི་¢ིམས་2ི་ལམ་Œོལ་ནང་ཚད་½ན་=ི་ཆ་[ེན་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་ནི་
བཅར་འoི་དེ་ཚnའི་“ཧ་ལས་པའི་oང་མོ་བcོད་པ་”དེས་ཡིད་བšག་འ<ག་ཅིང་།

]་ཆ་འདི་དག་Ðིལ་པོར་ངོས་ལེན་:ེད་]་ལ་ཐེ་ཚnམ་གང་

ཡང་མེད་‚ལ་འ<ག
~ང་ཤར་=ི་;་གཉིས་2ི་oན་ཐོ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་ནི་འཁོན་འཛFན་དང་ཅོལ་©ང་ཞིག་ཡིན་]་རེད་ལ།

;་ཞིག་གི་ངོས་ནས་རང་གི་ཕའི་

oན་ཐོ་དེ་བrར་བཟོ་དང་ཇེ་ལེགས་O་གཏོང་བའི་འབད་བ4ོན་:ེད་པ་ནི་བསམ་ཤེས་:ེད་Sབ་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། 3ལ་རབས་Ž་བ་
ཞིག་ལ་མཚnན་ན་དེ་འoའི་‡ངས་ལ་འཛhམས་ཟོན་=ིས་བs་]་ནི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཀེ་དོན་lབ་2ིས་Z་ö་དང་དེ་མིན་=ི་བོད་ནས་ཐོན་པའི་
ལོ་]ས་དག་ནི་རིན་ཐང་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བ4ི་མོད། ཁོ་རང་གིས་གཟབ་གཟབ་:ས་ནས་དེ་ལ། “Wོག་མཁན་ཚnས་ཏན་ཏན་འཛhམས་ཟོན་
གནང་རོགས། 4ོམ་ཡིག་འདི་དག་ནི་འཁོན་འཛFན་=ི་བསམ་eོ་ཡོད་པའི་མིས་|ིས་པའམ་ཡང་ན། ད་s་བོད་ལ་དབང་བ>ར་བཞིན་པའི་Xི་
3ལ་=ི་དབང་¦གས་2ི་s་iོག་འོག་པར་£ན་:ས་པ་ཞིག་རེད།”ཅེས་|ིས་འ<ག ཀེ་དོན་lབ་2ི་Qོར་ལ་འདིར་བཤད་]་ཞིག་ལ། ཁོང་ནི་
བཙན་:ོལ་<་བོད་2ི་དམར་ཤོག་ཚnགས་པ་འÊགས་མཁན་ཞིག་དང་ཐོག་མའི་ཆ་ལ་~ང་ཤར་ནི་གསར་བcེའི་བཅོས་བ>ར་མཁན་ཡིན་པའི་
’ང་འདི་ལ་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་།

ཁོང་གིས་<ས་ཚnད་འདིའི་Qབས་2ི་3ལ་རབས་ལོ་]ས་ལ་ཞིབ་འ`ག་:ེད་མགོ་

བ—གས་པའི་Qབས་དེ་ནས་རང་གི་s་‚ལ་ལ་འCར་བ་གཏོང་མགོ་བ—གས་པ་རེད། ©་:་དང་དེ་མིན་=ི་ལོ་G་དག་(The Water-

Bird and other Years)ཅེས་པའི་དེབ་2ི་ནང་<་ཀེ་དོན་lབ་2ིས་~ང་ཤར་ནི་ “sས་ངན་….ཧ་ཅང་འདོད་¨མ་ཅན་…རང་དོན་

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 བོད་2ི་ལོ་]ས་རིག་གནས་དƒད་གཞིའ་ི ]་ཆ་བདམས་བ‰ིགས་ཞེས་པ་ནི་བོད་2ི་རིག་གནས་དང་ལོ་]ས་2ི་དƒད་གཞིའ་ི ཡིག་ཆ་ཞེས་ཨིན་འCར་:ེད་¶ང་ལ།
40

པོད་ཁ་ཤས་2ི་རིག་གནས་2ི་ལོ་]ས་ཡིན་པ་རེད། དེབ་Kེང་འདི་དག་ནི་དངོས་གནས་བཅར་འoི་ཤ་6ག་གིས་lབ་པ་ཞིག་མིན་མོད་w་oག་·ར་པ་Rམས་2ིས་རང་གི་
oན་ཐོར་|ིས་པ་Rམས་རེད། དེ་ཙམ་<་མ་ཟད་དེབ་Kེང་འདིར་ཉེ་<ས་2ི་ཞིབ་འ`ག་ཁག་a་jད་པའི་ལོ་]ས་ཡིག་ཚགས་ངོ་མ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ༡༩༨༠ =་yངས་
ནང་<་z་རམ་ས་ལ་ནས་པར་£ན་:ས་པའི་ཡིག་ཚགས་©ང་Ñ་ཞིག་ཡོད་པ་དེར། ]་ཆ་བདམས་བ‰ིགས་2ི་4ོམ་པ་པོ་གཅིག་གིས་ཇི་sར་རང་གི་oན་ཐོ་|ིས་པའི་
Qོར་དེ་Xིར་oན་:ས་ཡོད་པ་རེད་ལ། 3་ནག་གIང་གི་ཐེ་Yས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ནི་གསལ་པོ་རེད།
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ཁོག་བJག་ཅིག་”ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་<ང་ “མ་¶ངས་:ེད་གཏེ་”དང་ “གསར་བcེ་བ་Åན་མ་”ཞིག་ཡིན་པའི་འyེལ་བcོད་:ས་འ<ག ཀེ་
དོན་lབ་2ིས་མ`ག་€ོམ་བ3བ་དོན་ལ། ~ང་ཤར་ནི་jང་lང་འཛnམས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། “ཁོང་གི་དབང་ཆ་ལ་འདོད་¨མ་
ཆེ་བ་དེ་Xི་གོས་ù་བ་མང་པོའ་F ནང་བཀབ་ནས་ཡོད་ཅིང་། Qབས་མང་པོར་ཁོང་ནི་ཡར་ཐོན་པ་ཞིག་ལས་གསར་བcེའི་ངོ་ལོག་པ་ཞིག་ཡིན་
ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད།”ཅེས་|ིས་འ<ག

ང་ཚnས་གIང་ཞབས་Z•་i་ར་6ེ་“rིད་Xོགས་šན་མSན་”ཞེས་པའི་ཚnགས་པ་དེའི་ཚnགས་མི་ཡིན་པ་དེས་|ིས་པའི་~ང་ཤར་=ིས་གIང་
མགོ་iིང་dོག་འཆར་Qོར་=ི་4ོམ་ཡིག་གཞན་པ་ཞིག་༼]་ཆ་བདམས་བ‰ིགས་2ི་ནང་འཁོད་པ་༽ལ་dོབ་•ོང་:ས་པ་ཡིན་ན།

ཁོང་རང་

Iགས་®ོང་བའི་yོས་མོལ་དང་ཚnགས་འ<འི་ནང་བཀའ་ཤག་གི་ཞབས་ལོའ་F <ས་Æན་ཚད་བཀག་བཟོ་བ་s་;འི་ཆབ་Œིད་2ི་འCར་བཅོས་

Qོར་ལ་Àེང་མོལ་:ས་རིགས་4་ནས་བཤད་མེད་ཅིང་། ངོ་མ་བཤད་ན། Z•་i་ར་ཡིས་གསལ་པོའ་F ཐོག་ནས་བཤད་དོན་ལ། ~ང་ཤར་=ིས་
“ཆབ་Œིད་2ི་དབང་ཆ་ལེན་ཆེད་གསང་བའི་ཚnགས་པ་ཞིག་བ—གས་པ་རེད་”ཅེས་བཤད་འ<ག༼42༽

བོད་Íོངས་ཚnགས་འ<འི་དབང་¦གས་ཇེ་ཆེར་བཏང་ནས་བཀའ་ཤག་གི་དབང་ཆ་ལ་ཚད་འཛFན་:ེད་]ར་~ང་ཤར་ལ་འཆར་གཞི་ཡོད་Qོར་

ཐད་ནས་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་ཉམས་ཞིབ་འདི་ང་ཚnས་ངོས་ལེན་:ས་པའི་དབང་<་བཏང་ན་ཡང་། དེ་ནི་ “དམངས་གཙnའི་”བཅོས་བ>ར་s་;་
ཞིག་a་འyེལ་བcོད་:ེད་མི་¶ང་བ་རེད། བོད་Íོངས་ཚnགས་འ<་དེ་ནི་དེང་རབས་2ི་བསམ་eོའ་F ནང་གི་¢ིམས་བཟོ་Zན་ཚnགས་ཤིག་མ་རེད།
བཀའ་ཤག་དང་ཚnགས་འ<་གཉིས་ཀ་ཆབ་Œིད་2ི་དབང་ཆའི་sེ་བ་དེ་ཡིན་པ་རེད་ལ།

_་མ་ནི་w་oག་r་བོ་དག་¦གས་ཆེ་ཞིང་Xི་མ་ནི་

དགོན་པའི་འSས་མི་ཚn་¦གས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། དགེ་འ<ན་པ་མང་བའི་བོད་Íོངས་ཚnགས་འ<་དེ་6ོབས་ཆེན་<་བ>ར་]་དེ་ནི། གྷོལ་ཌི་སི་
ཐེན་=ིས་ངོས་ལེན་:ས་པ་sར་=ི་~ང་ཤར་=ི་མཐའ་མའི་དམིགས་Æལ་6ེ། ~ང་ཤར་རང་ཉིད་e་ན་མེད་པའི་དབང་ཆའི་གོ་ས་ལ་འགོད་]་
དེ་མིན་པ་ནི་གསལ་པོ་རེད།
གོང་<་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ ~ང་ཤར་=ི་“ཧ་ལས་པའི་Çོག་Yས་”དེས་ཐོག་མར་དགོན་པའི་tིང་ཞེན་པའི་Xོགས་:ས་ནས་དམག་མིའི་Qོར་
ཁག་དང་དེང་རབས་ཅན་Rམས་གཏོར་བཅོམ་:ེད་]་དེ་ཡིན་པ་དང་།

དེ་ནས་༼རང་གི་_ོན་ཆད་2ི་tིང་ཞེན་པའི་Xོགས་གཏོགས་Rམས་

བཅོམ་པར་:ས་cེས་༽བཅོས་བ>ར་:ེད་]་ཡིན་Qོར་བcོད་པ་རེད། འདི་s་;འི་Xོགས་གཉིས་སམ་Xོགས་གOམ་<་ཕན་‚ན་བžོལ་བའི་
:ེད་ལས་:ེད་Xོགས་ནི་ཏན་ཏན་ཧི་ðི་¹ར་(Hitler)དང་œི་ཏ་ལིན(Stalin)། མའོ་(Mao)s་;་ཞིག་ལ་དབང་ཆ་ལེན་པའི་ལམ་ཁ་ངོས་

ལེན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་མོད། དམངས་གཙnའི་‰ིག་འÊགས་ཤིག་འÊགས་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ནི་ཏན་ཏན་མིན་པ་རེད། ད་<ང་ནན་བcོད་:ེད་]་
ཞིག་ལ། ~ང་ཤར་=ིས་རང་གི་ལས་Æན་¢ོད་འCར་བ་མེད་པའི་མSན་yོགས་ཤིག་ཡོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་tིང་ཞེན་པའི་དགོན་པའི་དབང་འཛFན་
€ེ་ཁག་ཡིན་པ་དེ་རེད། ངོ་མ་བཤད་ན། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་རང་ཉིད་2ིས་|ིས་པ་ཇི་བཞིན་ ~ང་ཤར་=ི་“བཅོས་>ར་ལས་འMལ་=ི་ཚnགས་མི་
དེ་ཚn་ནི་མང་ཆེ་བ་གIང་ཞབས་དགེ་འ<ན་པས་lབ་ཡོད་པ་རེད།• ལས་འMལ་ནང་ཡོད་པའི་མི་དེ་ཚnས་ནི་བཅོས་བ>ར་ཞིག་འˆེར་ཡོང་]་

མིན་པར་གIང་ཞབས་r་བོ་Rམས་2ི་དབང་ཆའི་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་དང་། དམག་མིའི་•ས་¦གས་གཅོག་པ། དེང་རབས་ཅན་_ོན་འགོག་
:ེད་པ་བཅས་ཡིན་པ་ནི་གསལ་པོ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་iོགས་པ་བcོད་པའི་4ོམ་རིགས་(Hagiography)Jང་ཆ་འo་བའི་~ང་ཤར་
=ི་ལོ་]ས་དེ་ཚnའི་ནང་<་རང་ཚFག་_་Xི་མི་མSན་པར་ˆད་མཚར་པོ་ཡོད་པ་འདི་ལ་ཡིད་ཚFམ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འyེལ་བcོད་:ེད་Sབ་
མེད་པ་རེད།

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་=ི་Çོག་Yས་s་;་ཞིག་ ༡༩༦༠ རེ་yངས་ནང་z་རམ་ས་ལ་‡ལ་<་Yང་བ་དེ་འདིར་བཤད་¶ང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཡང་ ༧3ལ་བ་
རིན་པོ་ཆེའི་wའི་གཅེན་པོ་3ལ་ལོ་དོན་lབ་2ིས་མང་ཆེ་བ་གIང་ཞབས་དགེ་འ<ན་པ་གཞོན་yས་4ེ་Óང་གི་གནས་རིམ་ཅན་=ིས་lབ་པའི་
ཆབ་Œིད་2ི་ཚnགས་པ་”ཆོལ་གOམ་ཆིག་‰ིལ་ཚnགས་པ་•ཟེར་བ་ཞིག་བ—གས་པ་རེད།

ཚnགས་པ་དེའི་དམིགས་Æལ་གཙn་yས་ཤིག་ནི་

བཀའ་ཤག་གི་•ས་¦གས་གཅོག་]་དེ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་eོན་བyེས་པ་ཞིག་ནི་w་oག་tིང་པ་·ར་ཁང་དབང་ཆེན་དགེ་ལེགས་ཏེ།
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་ཨ་ཞང་དེ་ཡིན་པ་རེད། 3ལ་ལོ་དོན་lབ་2ིས་2ང་ཆབ་Œིད་2ི་ཁ་གཏད་པ་Rམས་མེད་པར་བཟོས་ཏེ་དབང་ཆ་ལེན་]འི་
ཆེད་<་བཅོས་བ>ར་དང་3ལ་ཞེན་པའི་ཁ་གཡང་འབོད་ཚFག་འo་མ‚ངས་ཤག
ི ་jད་པ་ནི་དོ་žང་འཕེལ་བ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་གྷོལ་ཌི་སི་
ཐེན་=ིས་ང་ལ་མོས་མSན་:ས་ནས་3ལ་ལོ་དོན་lབ་དེ་དམངས་གཙnའི་བཅོས་བ>ར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་འyེལ་བcོད་མི་:ེད་པར་ངེས་པ་
རེད།

ད་<ང་~ང་ཤར་ལ་ཡོད་པར་བ„ད་པའི་ཡར་ཐོན་པའི་མི་ཚhའི་ལོ་]ས་དེ་ལ་ཡང་ཞིབ་འ`ག་:ེད་རིན་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། ༡༩༡༣-༤ བར་དེར་
༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་•བ་Xོགས་2ི་dོབ་•ོང་ཚnད་s་:ེད་ཆེད་བོད་2ི་:ིས་པ་བཞི་¶ག་བྷེ་(Rugby)dོབ་–་¶་dོབ་•ོང་:ེད་<་བཏང་

Qབས་~ང་ཤར་ནི་དོ་དམ་པའི་‚ལ་<་ད:ིན་Æལ་ལ་Xིན་པ་རེད། ~ང་ཤར་ནི་Æ་རོབ་2ི་3ལ་ཁབ་2ི་3ལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ལ་Xིན་མོད་ཁོ་རང་
གིས་Xིའི་3ལ་ཁབ་ཁག་ལ་འ|ེལ་བ་འཛFན་]འི་འབད་བ4ོན་དེ་ལ་“lབ་འ|ས་©ང་Ñ་ཞིག་ལས་མ་ཐོབ་པ་རེད།”

ད་<ང་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་

=ིས་ང་ཚnར་བཤད་དོན་ལ། ~ང་ཤར་=ི་©ང་མ་ལ་:ིས་པ་འཁོར་[ེན་~ང་ཤར་Àོ་;ར་<་བོད་ལ་ལོག་ཡོད་པ་དང་། ~ང་ཤར་=ིས་གལ་

Œིད་:ིས་པ་དེ་ད:ིན་Æལ་<་rེས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་མིག་_ོན་པོ་དང་Ü་སེར་པོ་ཡོང་གི་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་:ས་པ་རེད་ཟེར། བོད་མི་ཚn་ལ་ནི་
རང་གི་“Xི་3ལ་ལ་Xིན་པའི་མི་ž་[ང་ངམ་oང་མོ་Rམས་2ིས་•གོ་ནོར་ཐེབས་པའམ་དང་s་6ངས་ནོར་བའི་’ང་ཡ་མཚན་པོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་
ཡོད་པ་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་འདི་ནི་བོད་མི་གཅིག་གིས་དེ་འoའི་Àེན་iགས་ཆེ་བའི་དོགས་པ་Rམ་iོག་དང་ˆད་མཚར་=ི་jོད་པ་བ6ན་པའི་

དཔེ་མཚnན་ངས་ཤེས་པ་གཅིག་p་དེ་ཡིན།
~ང་ཤར་=ིས་ནི་དངོས་ཡོད་ལས་བbལ་བའི་ཆོས་སམ་Z་Äང་ལ་ཡིད་ཆེས་:ེད་པ་དང་དེ་sར་ཉམས་ལེན་:ེད་པ་དེ་ང་ཚnས་ཤེས་2ི་ཡོད།

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ང་ཚn་ལ་བཤད་དོན་ལ། ཁོང་ནི་ “མེ་ལོང་ལ་Z་འབབ་པའམ་ú་འབེབས་དང་། མS་གཏད་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་
ཆ་འཇོག་:ེད་པ་རེད།”ཟེར། Kེང་རིང་རིན་ཆེན་‰ོལ་མས་ང་ཚn་ལ་བཤད་]ར། (~་སི་ཡ་ནོ་ པེ་ཆེ་(Luciano Petech)ཡིས་བrར་
བཤད་:ས་༼43༽) ༡༩༢༨ ལོར་བཀའ་eོན་བQོ་གཞག་མ་:ས་ཙམ་=ི་གོང་དེར་བཤད་‰་དཔལ་འ:ོར་བསོད་དབང་yོངས་པ་དེ་~ང་ཤར་
=ིས་མS་བ3བ་པར་ངོས་འཛFན་:ེད་པ་ཡོང་yགས་རེད་ཟེར། དེ་ནས། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་རང་གིས་བཤད་པ་བཞིན་~ང་ཤར་རང་གིས་མS་
བ3བ་ནས་བཀའ་eོན་¢ི་}ོན་གསོད་4ིས་:ས་པ་དེ་ང་ཚn་ལ་ཡོད་ཡོད་རེད།

མཐའ་ན་ཆོས་~གས་ཅན་=ི་jི་ཚnགས་བོད་༼གཅིག་:ས་ན་

དད་པ་rེས་d་བ་ཞིག་ཡིན་པ་༽s་;འི་ནང་ཡང་~ང་ཤར་=ིས་མS་sས་ལ་དང་བ་དང་འདོད་པ་:ེད་པ་ནི་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་རེད། ཧ་
ཅང་མི་འo་བའི་½ོག་Xོགས་O་དེ་<ས་2ི་དེང་རབས་པ་དང་དམག་དཔོན་ལོ་གཞོན་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ནི་དངོས་ཡོད་རིང་~གས་པ་
ཞིག་ཡིན་པར་བསམས་བཞིན་ཡོད། ༼མཐའ་ན་ཁོང་ཚn་རང་ཉིད་ནི་བཅོས་མའི་Rམ་པ་ཙམ་ཞིག་a་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་།༽

མི་མང་པོ་ཞིག་

གིས་ཚ་རོང་ནི་Z་མེད་རིང་~གས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བསམས་2ི་ཡོད་པ་རེད་ལ། Kེང་རིང་རིན་ཆེན་‰ོལ་མས་རང་གི་དེབ་བོད་2ི་;་མོ་ཞེས་
པའི་ནང་ཚ་རོང་ལ་Àེང་འགེལ་:ས་པ་འདི་ལ་4ོད་པ་Vོང་ཐབས་:ས་པ་ཡོད་པ་རེད།
~ང་ཤར་=ིས་དེ་<ས་བོད་མི་གཞན་པ་Rམས་2ི་¢ོད་<་དར་Œོལ་Yང་བའི་•ོ་གསེང་ལས་རིགས་དཔེར་ན་འo་པར་3ག་པའམ། དེ་བཞིན་
Ûང་འKིན་དང་‰་kད་འêལ་འཁོར་ལ་ཉན་པ་སོགས་2ང་:ས་མེད་པ་རེད། ད་<ང་དགོན་པའི་tིང་ཞེན་པས་¦གས་ཆེར་དགག་:་:ས་པའི་
3ང་4ེའི་ད:ིན་ཡིག་dོབ་–་དེ་ལ་ཡར་ཐོན་ཅན་=ི་w་oག་ཚnས་རང་གི་:ིས་པ་Rམས་བཏང་བའི་དཔེ་མཚnན་དེ་ལའང་~ང་ཤར་=ིས་cེས་
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འ|ངས་:ས་མེད་པ་རེད། ཡང་3ང་4ེའི་dོབ་–་¥ོ་བ3བ་པའི་cེས་O་w་oག་གཞན་དང་མཐའ་ན་ཚnང་པ་ཚnས་2ང་རང་གི་:ིས་པ་Rམས་
ལ་དེང་རབས་dོབ་•ོང་ཐོབ་ཆེད་<་3་གར་ལ་བཏང་བ་དེ་བཞིན་~ང་ཤར་=ིས་:ས་མེད་པ་རེད།
གIང་ཞབས་དང་¥ེར་པ་མང་པོས་འཆར་གཞི་ž་ཚnགས་ལག་བ6ར་:ས་པ་དེས་བོད་འདི་དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
པ་དེ་ང་ཚnས་ཤེས་ཡོད། དཔེར་ན། ཚ་རོང་གིས་¢ི་ཟམ་ས་ཆར་•གས་2ི་ཟམ་པ་ཐོག་མ་དེ་3ག་པའི་ལས་འཆར་བ—གས་པ་དང་། རིན་¥ང་
པས་Z་ས་yོང་ˆེར་<་Àོག་འཐེན་པའི་ལས་འཆར། šན་འཕེལ་ལགས་2ིས་–་བཞི་¶་བཟོ་–་ཞིག་བ—གས་པ་དང་། དེ་བཞིན་}ོན་ལམ་
ཆེན་མོའ་F Qབས་2ི་དགེ་འ<ན་པའི་གསོལ་ཇའི་ཆེད་ཇོ་ཁང་གི་ཐབ་ཚང་<་©་གཙང་མ་ལེན་པའི་Ì་M་འཐེན་ནས་དེང་རབས་2ི་Æར་Ú་
བ—གས་པ་རེད། ~ང་ཤར་=ིས་འདི་འo་གང་ཡང་:ས་ཡོད་ཚnད་མི་འ<ག

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་~ང་ཤར་ལ་ནི་•བ་Xོགས་པའི་3ལ་རབས་དང་ “དམངས་གཙnའི་”ཤེས་3་ཡོད་Qོར་བcོད་མོད། ཡིན་ན་ཡང་ཁོའ་F ;་
ཡིས་བཤད་པ་མ་གཏོགས་དེ་ལས་གཞན་པའི་‡ངས་rེལ་ང་ཚn་ལ་ཡོད་མ་རེད།

དེ་འo་ཡིན་~གས་ཐད་~ང་ཤར་=ི་དེབ་དང་བ‰གས་

གཏམ། མཐའ་ན་~ང་ཤར་=ི་འKིན་ཡིག་ནང་<་དེ་འoའི་·ར་ཙམ་ཞིག་2ང་བ6ན་མེད་པ་རེད། དེ་འoའི་གནད་དོན་ཐད་ལ་Qབས་དེའི་མ<ན་
rོད་2ི་བསམ་eོ་གཏོང་མཁན་དགེ་འ<ན་ཆོས་འཕེལ་དང་དགེ་bན་མཐར་Xིན་=ིས་4ོམ་ཡིག་Vེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་<ང་ལོ་བ3་Kག་Qོར་=ི་
ཡར་_ོན་<འང་མཚར་žང་ཅན་=ི་བོད་རིགས་མཁས་པ་ཚnས་འཛམ་Àིང་Xི་ལོགས་2ི་གནས་‚ལ་འ|ི་ཐབས་:ས་ཡོད་པའི་དེབ་དཔེར་ན་
འཛམ་Àིང་3ས་བཤད་མེ་ལོང་s་;་རེད།
~ང་ཤར་རང་གི་Sན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ང་3ལ་༼གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་བཤད་པ་བཞིན་༽དང་།

མཐའ་ན་ཁོང་རང་ཉིད་2ི་·ར་མོ་Z་ö་•མ་

=ིས་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་དབང་འཛFན་པ་གཞན་ལ་Kག་དོག་:ེད་]ར་ལང་ཤར
ོ ་ཡོད་པ་བཅས་ལ་གཞི་འཛFན་:ས་ན།༼ 44 ༽ ~ང་ཤར་=ིས་
ཆབ་Œིད་2ི་དབང་ཆ་མཐོ་ཤོས་དེ་འཛFན་འདོད་2ི་ཧམ་པ་དེ་ནི་རང་དོན་གཅེས་འཛFན་=ི་]་མཚན་ལ་བiེན་ཡོད་པ་དང་།

བོད་འདི་དེང་

རབས་ཅན་<་བ>ར་བའམ་ཡང་བཅོས་བ>ར་:ེད་པ་ལ་འ|ེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའམ་ཡང་ན་©ང་Ñ་ཙམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་

མ`ག་€ོམ་མི་:ེད་]་ནི་ཧ་ཅང་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་~ང་ཤར་ནི་དམངས་གཙn་བ་དང་གསར་བcེ་བ། ད་<ང་བོད་རང་
ངོས་ནས་བཅོས་བ>ར་:ས་ཤིང་། 3་དམར་=ི་བཙན་འÊལ་_ོན་འགོག་Sབ་]་ལ་rབས་རེ་ས་ཉག་གཅིག་རེད་ཅེས་6ོན་dད་འབད་བ4ོན་
:ས་པ་དེ་ནི་གཞི་4་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལས་½ོག་6ེ། ~ང་ཤར་=ིས་•ས་པ་ཐོན་པའི་ཐོག་ནས་དེང་རབས་དམག་མིའི་•ས་པ་

ཉམས་བJག་པ་དང་། yོང་oག་དམག་¥ར་“¸ས་ལེགས་”དེ་žང་མེད་<་བཞག་པ། ཧ་ཅང་tིང་ཞེན་པའི་དpང་ཁག་ལ་lབ་འ|ས་ཐོན་
ངེས་པའི་[ེན་•ར་པ་བཅས་2ིས་ ༡༩༥༠ ལོའ་F 3་དམར་=ི་བཙན་འÊལ་འདི་ལམ་Zོང་ཡོང་]ར་རོགས་འདེགས་3་ཆེན་པོ་:ས་ཡོད་པ་
རེད།

མཐའ་མ་དེར། ཕལ་ཆེར་[ེན་གཞན་གང་ཞིག་ལས་2ང་ཚད་མཐོ་བ་ཞིག་ལ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་3་ནག་a་|ོས་:ོལ་<་ཕེབས་དགོས་པ་
བཟོས་པ་དེའི་ནང་~ང་ཤར་ནི་:ེད་གཏེ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་ “e་མའི་3ལ་ཁབ་ཤི་བ་•ངེས་པར་:ས་པ་རེད། ༡༩༢༠ ལོར་~ང་ཤར་ལ་w་

oག་གི་གཞིས་ཀ་ཁག་དང་དེ་བཞིན་བÂ་ཤས
ི ་˜ན་པོ་དང་བཅས་པའི་གདན་ས་ཆེན་པོ་Rམས་ལ་དƒ་¢ལ་Vར་བའི་འགན་•ད་པ་རེད། བÂ་
ཤིས་˜ན་པོ་ལ་བོད་གIང་གི་དམག་མིའི་འyོ་yོན་=ི་བཞི་ཆ་གཅིག་ཙམ་•ོད་དགོས་པའི་འགན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་།

4ིས་ཞིབ་དེ་ལ་ངོ་

bོལ་:ས་པ་རེད། དེ་ལ་མཐའ་མ`ག་དེར་ཞི་འyིག་s་;་ཞིག་ཡོང་རེ་ཡོད་མོད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ང་ཚnར་བཤད་པ་sར་ན། ~ང་ཤར་
=ིས་

“པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་བཞེས་མ་གནང་བའི་3བ་ལོགས་2ི་šན་dོང་ངོ་མ་ནི་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་w་དབང་ལ་eོ་གཏད་ཡིད་

འགེལ་:ེད་2ི་མེད་པ་དེ་རེད་ཅེས་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་Sགས་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་བཟོས་པ་རེད།” ཡ་མཚན་:ེད་དགོས་དོན་མེད་པ་ཞིག་
ལ། གནས་6ངས་དེ་གང་མ=ོགས་2ིས་ཇེ་kག་a་སོང་ནས་མཐར་ ༡༩༢༣ ལོར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་žང་འོག་ནས་3་ནག་a་
44

Rinchen Dolma Taring, Daughter of Tibet, John Murray, London, 1970.

Page 40 of 48

ཕེབས་དགོས་པའི་ཚད་ལ་བrལ་བ་རེད། གནས་‚ལ་ཇེ་kག་a་གཏོང་བ་ཞིག་ལ། ~ང་ཤར་=ིས་བོད་དམག་བཏང་བ་དེ་ཚnས་པཎ་ཆེན་རིན་
པོ་ཆེ་འཛFན་བ·ང་I་མ་Sབ་པ་རེད།

གIང་འ|ེལ་=ི་Rམ་འCར་འདི་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བོད་<་

བrར་ཕེབས་གཏན་ནས་མི་གནང་]་དང་ མ་མཐའ་ལ་ཡང་3་དམག་གི་w་Äང་མེད་པར་མི་ཕེབས་]འི་Sགས་ཐག་ཆོད་]ར་ཉེན་བz་འདང་
ངེས་པ་ཞིག་Yང་བ་རེད།
oང་Œོང་ཞིག་དང་འo་མོད་Sགས་ž་oང་པོ་ཡིན་པའི་པཎ་ཆེན་
རིན་པོ་ཆེ་w་Kེང་Óག་པ་མཆོག་ནི། བོད་མིས་རང་བཙན་=ི་Rམ་
པ་6ོན་པའི་འབད་བ4ོན་=ི་•ས་པ་ཇེ་©ང་<་གཏོང་dད་<་གོ་

མིན་ཏང་གIང་གིས་བེད་jོད་•ས་ཐོན་<་:ས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མི་

རི་ཀའི་མཁས་པ་ཝ་རེན་ སི་མི་ཐི་(Warren Smith)sར་ན།
3་མིས་ “བོད་ནི་ཆིག་‰ིལ་ཅན་=ི་གIང་ཞིག་མིན་པ་དང་། དེ་

ལས་3་ནག་ལ་བiེན་པའི་ས་བདག་yལ་རིམ་Rམས་Xོགས་

གཅིག་a་¸ངས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པའི་‡ངས་rེལ་”s་;ར་པཎ་

ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བེད་jོད་:ས་པ་རེད་ཟེར། སི་མི་ཐི་ཡིས་ད་<ང་།
Figure 14གོ་མིན་ཏང་གི་གནམ་bའི་ནང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་H་1ེང་gག་པ།

“པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བཙན་:ོལ་<་ཕེབས་པ་དེས་༧3ལ་བ་རིན་

པོ་ཆེས་བོད་2ི་ཆབ་Œིད་ཆིག་‰ིལ་བཟོ་བ་དང་བོད་གIང་གི་

འཛFན་rོང་ད;ས་འCར་གནང་ཐབས་2ི་འབད་བ4ོན་དེ་ཉམས་དམས་O་བཏང་བ་རེད།”ཅེས་|ིས་འ<ག༼ 45 ༽ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་
ཐོན་གནང་བ་དེ་ནི་sས་ངན་=ི་མཚན་མ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར།

གIང་དང་དམག་མི།

དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་བ་བཅས་2ི་དy་Gའི་

Xོགས་འཕེལ་བ་དང་། “tིང་ཞེན་པ་དག་གི་ལག་པ་ཇེ་བiན་<་བཏང་བ་ཞིག་”ཡིན་པར་བ4ིས་པ་རེད།
3་ནག་དམར་པོས་བོད་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་Qབས།

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ìལ་w་གསར་པ་དེ་ཁོ་ཚnའི་ལག་འོག་ན་ཡོད་བiེན། ཁམས་

དང་ཨ་མདོ་བ]ད་ནས་བོད་ད;ས་O་འÊལ་བའི་ལམ་འKང་དེ་ཧ་ཅང་ལས་d་བོ་བཟོས་པ་རེད།

ངོ་མ་བཤད་ན་ཁོང་ཚnའི་བཙན་འÊལ་དེ་

¢ིམས་མSན་ཡིན་པའི་Rམ་པ་ཞིག་2ང་•ད་པ་རེད། བོད་3ལ་ཁབ་2ི་ཁེ་ཕན་ལ་Ôགས་2ི་ཉེན་ཁའི་Qོར་ཞིབ་4ིས་ཤིག་:ེད་དགོས་ཤར་ཚh།
3་མིས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དབང་འོག་a་བJག་པ་དེ་ནི་¾་‰ེང་གི་Àེང་tོག་ལས་2ང་གནོད་ཚབས་ཆེ་བ་Yང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ¾་‰ེང་གི་Àེང་
tོག་དེའི་གནོད་rོན་ནི་<ས་ཚnད་རིམ་སོང་གིས་ཡལ་བར་Cར་ཡོད་པ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ང་ཚnར་བཤད་]་ལ། “བོད་གIང་དང་¾་

‰ེང་རིན་པོ་ཆེའི་3བ་rོར་བ་ཚnའི་བར་=ི་འགལ་G་དེ་ ༡༩༥༠ ལོའ་F ལོ་མ`ག་a་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་w་Kེང་བJ་བཞི་པས་3ལ་Œིད་མ་
བཞེས་བར་<་གནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་བོད་2ི་ལོ་]ས་2ི་ནང་ལེ•་གསར་པ་ཞིག་མགོ་བ—གས་པ་རེད།”ཟེར།

ཡིན་ན་ཡང་པཎ་ཆེན་

རིན་པོ་ཆེའི་དཀའ་tོག་ཐར་དཀའ་བ་འདི་ལ་ལེ•་གསར་པ་ཞིག་མི་འ<ག འདིས་ད་sའི་གནས་Qབས་ལ་བོད་2ི་གནད་དོན་འདི་ཚབས་ཆེན་
པོས་ཉམས་དམས་O་གཏོང་བ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། མ་འོངས་པར་3་མིས་རང་གི་ལག་འོག་ན་ཡོད་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་བེད་jོད་2ིས་
༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་Œིད་ངོས་འཛFན་:ེད་]་ཡིན་མིན་ལ་ཐེ་ཚnམ་མེད་པ་འདི་ཡོང་]འི་sས་ངན་པ་དེ་ཤར་བJག་པ་རེད། དེས་ན་འདི་
ཚn་ཚང་མའི་ཆེད་<་ང་ཚnས་~ང་ཤར་དང་ཁོའ་F tིང་ཞེན་པའི་yོགས་པོ་Óང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཨབ་སོ་6ེ་<ས་ད་s་ལའང་ཁོང་ལ་བÂ་ཤིས་˜ན་
པོའ་F ལས་:་ཚnས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་Qོར་ལ་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་Sགས་དüགས་མཁན་དེ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་:ེད་ས་དེ་གཉིས་ལ་
Sགས་cེ་ཆེ་I་ཆོག་པ་ཞིག་རེད།
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དེས་ན་ཅིའི་Xིར་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་རང་ཉིད་2ིས་བk་གསོག་:ས་པའི་དཔང་iགས་2ི་Ôང་པོ་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང་འགལ་G་གསལ་པོ་

ཡོད་བཞིན་<འང་། ཁོའ་F ལོ་]ས་2ི་དེབ་ཐེར་འདིའི་ནང་~ང་ཤར་ནི་གསར་བcེའི་ཞིང་གཤེགས་དཔའ་བོ་ཞིག་a་བཞེངས་]འི་འབད་བ4ོན་
:ས་པ་རེད། གལ་Œིད་ང་ཚnས་ཁོ་རང་གིས་ཉེ་ཆར་4ོམ་པ་པོ་གཞན་དང་མཉམ་འ|ེལ་=ིས་བ4མས་ཏེ་འyེམ་Vེལ་:ས་པའི་བོད་མི་དམར་
ཤོག་པ་གཉིས་2ི་མི་ཚhའི་ལོ་]ས་ལ་བsས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚnས་ཁོའ་F šན་dོང་གི་ཐད་ལ་གོ་iོགས་tེད་Œིད་པ་རེད།
དེང་རབས་བོད་2ི་ཆེད་<་འཐབ་4ོད། བÂ་ཤས
ི ་ཚh་རིང་གི་རང་Rམ།(The Struggle for Modern Tibet: The

Autobiography of Tashi Tsering) ཞེས་པ་ནི་བོད་གIང་གི་ལས་:་དམའ་yས་ཤིག་གི་Qོར་རེད་ལ། ལས་:་དེ་ ༡༩༥༠

ལོར་|ོས་:ོལ་<་སོང་ཞིང་། ༡༩༦༠ ལོར་dོབ་•ོང་གི་ཆེད་<་ཨ་རིར་བrོད་Sབ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རིར་€ོད་རིང་བÂ་ཤིས་ཚh་རིང་གིས་ནི་བོད་
འདི་3་ནག་Mང་¢ན་ཏང་གི་མངའ་འོག་འབའ་ཞིག་a་དེང་རབས་ཅན་<་བ>ར་Sབ་]་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་:ས་ཤངི ་།

‡་བྷ་(Cuba)3ལ་

ཁབ་བ]ད་ནས་3་ནག་a་ “dར་ལོག་པ་”རེད། s་lབ་2ི་ཆ་ནས་བཤད་ན། མ་ཁེ་སི་རིང་~གས་པའི་cོད་ཚFག་ “ཤོར་མའི་;་dར་ལོག་
པ་”ཞེས་པ་དེ་ནི་དེབ་འདིའི་ནང་<་བÂ་ཤས
ི ་ཚh་རིང་ལ་•ར་བའི་དོན་དག་གཅིག་p་དེ་མ་རེད། Z་སའི་ནང་གི་གཞས་འ¢བ་མཁན་=ི་གར་
êག་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོ་ལ་w་oག་དགེ་འ<ན་པ་ཞིག་གིས་ག<ག་jོད་:ས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཏག་ཏག་བོད་ནང་<་yལ་རིམ་=ི་ཐོག་ནས་
jི་ཚnགས་རིང་~གས་2ི་བཅོས་བ>ར་དགོས་པ་དེ་4ལ་<་འདོན་ཆེད་བེད་jོད་:ས་ཡོད་པ་རེད།

བÂ་ཤིས་ཚh་རིང་གི་oང་མོ་ž་[ང་

(naïve)གི་དགའ་žང་དེ་ཚn་ནི་བོད་ནང་གི་དམར་པོའ་F ལམ་~གས་ཐད་2ི་རང་གི་ཉམས་®ོང་དང་ ༡༩༦༠ རེ་yངས་ནང་•བ་Xོགས་པས་
མའོ་དང་3་ནག་དམར་པོ་ལ་བ6ོད་བ_གས་:ེད་པ་གཉིས་ôེལ་ནས་བrེད་པ་ཞིག་རེད་ལ། ༼ཁོང་ནི་ ༦༠ རེ་yངས་2ི་6ོད་<་ཨ་རིའི་སི་ཝ་
ཊལ་yོང་ˆེར་(Seattle)<་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་yོགས་པོ་ཡིན་པ་རེད།༽ དེ་ནས་རང་གི་དགའ་žང་དེ་ལ་3་Æལ་<་Æན་རིང་ཞིང་ག<ག་µབ་
ཅན་=ི་བཙnན་འ`ག་གི་ལེགས་rེས་•ད་ཅིང་། ༡༩༨༠ ཙམ་བར་<་བོད་ནས་Xིར་འ;ད་:ས་ཡོད་པ་རེད། བÂ་ཤིས་ཚh་རིང་གི་མི་ཚhའི་ལོ་
]ས་བWགས་པའི་cེས་O་འཆར་žང་འགོག་a་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་བ་ནི་ཁོང་ཧ་ཅང་oང་མོ་ž་[ང་ཡིན་པ་དེ་རེད།

དེ་བཞིན་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་

=ིས་བÂ་ཤིས་ཚh་རིང་ལགས་རང་གི་དེབ་2ི་བcོད་གཞིར་འདམས་པ་དེས་2ང་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་རང་ཉིད་དངོས་ཡོད་དང་མི་མSན་པའི་oང་མོ་
ž་[ང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་རང་གི་s་lབ་2ི་ཁ་འཁོར་Xོགས་6ོན་པ་རེད་ཅེས་མ`ག་€ོམ་3ག་]་ནི་འགོག་a་མེད་པ་ཞིག་རེད།
དེབ་གཞན་དེ་ནི། བོད་མི་གསར་བcེ་བ་ཞིག

འབའ་བ་Ôན་ཚnགས་དབང་3ལ་=ི་ཆབ་Œིད་མི་ཚh་དང་<ས་Qབས།(A Tibetan

Revolutionary: The Political Life and Times of Bapa Phüntso Wangye) ཟེར་བ་དེ་རེད་ལ། དེ་ནི་
༡༩༥༠ ནང་བོད་ཤར་Xོགས་‡ལ་<་འlལ་བIད་དང་ཅ་དངོས་གོ་‰ིག་:ས་ཏེ་3་མིའི་བཙན་འÊལ་དམག་དpང་ལ་རིན་ཐང་གཞལ་<་མེད་
པའི་རོགས་རམ་:ེད་མཁན་=ི་བོད་མི་དམར་ཤོག་པ་ཞིག་6ེ།

Xིས་O་༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མར་ཁེ་སི་དང་ལེ་ཉིན་རིང་~གས་dོབ་པའི་

དགེ་bན་<་Cར་པ་དེའི་ལོ་]ས་རེད། ངས་ཆེད་4ོམ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་<་དེབ་འདི་ལ་བrར་ཞིབ་རིང་པོ་ཞིག་|ིས་ཡོད། དེས་ན་འདིར་ཡང་
བrར་ཟབ་བཤད་:ེད་]་མིན།

རང་གིས་3་ནག་དང་Mང་¢ན་ཏང་ལ་ཞབས་འདེགས་’བ་པའི་ཡོན་<་ཁོང་ལ་ལོ་ངོ་བJ་Kག་གཉིས་རིང་

གི་ཁེར་[ང་²ན་དོང་<་བJག་པའི་བཙnན་འ`ག་ལེགས་rེས་O་•ད་པ་རེད་ལ།

དེའི་མ`ག་a་ཁོས་ངོ་མ་བཤད་ན་ཁ་yག་མི་ཤེས་པ་

ཆགས་ནས་Qད་ཆ་བཤད་‚ལ་ཡང་བcེད་པ་རེད། མོ་རང་གི་ “eོ་མSན་” དག་གིས་འཐབ་4ོད་:ས་པའི་cེས་དེར་ཁོའ་F ©ང་མས་རང་Œོག་
བཅད་པ་རེད་ལ། ཁོང་གཉིས་2ི་:ིས་པ་Rམས་2ིས་འˆམས་པོ་½ོམ་པོའ་F ‚ལ་<་རང་ཁ་རང་གསོ་:ེད་དགོས་Yང་བ་རེད། རང་གི་¢ིམས་
ཆད་དེ་ཚn་ལ་མ་sོས་པར་Ôན་ཚnགས་དབང་3ལ་=ིས་<ས་ད་sའི་བར་<་མའོ་ཙh་aང་དང་ü•་ཨེན་ལ་ཡིད་ཆེས་བèག་མེད་པ་དེ་ཁོའ་F མི་

ཚhའི་ལོ་]ས་2ི་དེབ་ནང་<་གསལ་པོ་བཟོས་འ<ག ཡང་མཐའ་ན་སི་-་ལེན་རང་ཉིད་2ིས་2ང་མི་རིགས་རང་rོང་གི་Œིད་Yས་ནི་yངས་™ང་
མི་རིགས་Rམས་jི་ཚnགས་རིང་~གས་2ི་3ལ་ཁབ་ནང་Iགས་]འི་ཆེད་<་དམིགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཟིན་པ་དང་།

མཐའ་ན་བོད་ནི་ད་

sའི་ཆར་3་ནག་གི་ས་ཆ་གཞན་དང་བkར་ན་པེ་ཅིན་=ིས་ཐད་ཀར་དབང་བ>ར་དང་གཉའ་གནོན་མང་བ་:ེད་ན་ཡང་། ད་<ང་ཁོ་ནི་Á་ཁེ་སི་
རིང་~གས་2ི་མི་རིགས་རང་rོང་གི་Œིད་Yས་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་བèག་མི་འ<ག
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Ôན་ཚnགས་དབང་3ལ་=ི་oང་མོ་ž་[ང་གི་ངོ་བོའམ་

Éོངས་པའི་རིགས་དེ་ནི་ལང་ཤོར་=ི་བསམ་Xོགས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་དེབ་2ི་དཔེ་མཚnན་འགའ་ཞིག་གི་ནང་གསལ་བ་བཞིན་ཆེད་
མངགས་:ས་པ་དང་Éོངས་པའི་ང་3ལ་མཐོ་བ་གཉིས་2ི་lབ་འ|ས་ཤིག་ཡིན་པ་དེ་བཤད་དཀའ་བ་འ<ག
མSག་པོ་ཞིག་|ིས་པ་༼པེ་ཅིན་ནས་གIང་འ|ེལ་=ིས་པར་བཏབ་ཅིང་།
འyེམས་Vེལ་:ས།༽དེའི་ནང་ཁོས་

ལོ་ངོ་འགའི་_ོན་ལ་ཁོས་དེབ་

ཨ་རིའི་ནང་3ལ་jིའི་བོད་དོན་Qད་འབོད་ལས་‡ངས་2ིས་

Áར་ཁེ་སི་རིང་~གས་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་ཐབས་ལམ་ཁོ་ན་jད་ནས་4ོད་Àེང་|ལ་བའི་དཔང་

iགས་tེད་སོན་Yང་བར་བ„ད་དེ། G་བའི་ད2ིལ་འཁོར་6ེང་གཤེར་‡འི་©་ཡོད་པར་བcོད་པ་རེད།

འོན་2ང་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་Ôན་

ཚnགས་དབང་3ལ་ནི་རང་དང་s་jོད་མ‚ངས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་‚ལ་ཞིག་བ·ང་ཡོད་ཅིང་། དེབ་2ི་མགོ་_་གང་སར་ཁོང་ལ་གཅེས་
མིང་Ôན་དབང་ཞེས་པས་བ6ན་ཡོད་པ་རེད།
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་མི་འདི་གཉིས་ནི་བ_གས་འོས་ཤིག་a་མཐོང་ཡོད་པ་ནི་གསལ་པོ་རེད། དེབ་གཉིས་ཀའི་cོད་པའི་གདངས་དེ་ཚn་ནི་iོགས་

པ་བcོད་པ་ཞིག་མིན་པའི་དབང་<་བཏང་ཡང་བ6ོད་བ_གས་:ེད་པ་ཞིག་རེད་འ<ག བོད་མི་འདི་གཉིས་2ི་ˆད་<་འཕགས་པའི་ˆད་ཆོས་
དང་།

དེ་ཡང་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ཁོང་ཚnའི་ལོ་]ས་འདི་དག་•བ་Xོགས་O་པར་£ན་:ེད་པའི་]་མཚན་ནི་ཁོང་ཚnས་3་

དམར་=ིས་བོད་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པའི་ལས་དོན་འདི་ལ་ཞབས་འདེགས་Iས་པ་དེ་རེད།

Ôན་ཚnགས་དབང་3ལ་=ི་ཞབས་འདེགས་ལ་

མཚnན་ན་རང་མོས་ཤིག་རེད་ལ་3་ནག་Mང་¢ན་ལ་ཚད་ལས་བbལ་བའི་ཕན་ཐོགས་Yང་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

བÂ་ཤས
ི ་ཚh་རིང་གིས་oིལ་

བ‰གས་2ི་ཞབས་འདེགས་©ང་yས་ལས་མང་ཙམ་ཞིག་•ད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ནི་ཁོང་རང་ཉིད་2ི་ཧ་ཅང་ཡ་ང་བའི་རང་མགོ་རང་
བQོར་དང་Zག་བསམ་ཟོལ་མེད་2ི་¢ོད་ནས་•ད་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།
3་ནག་གིས་བོད་འདི་ཕམ་པར་:ེད་]འི་རོགས་རམ་ལ་དམིགས་ནས་~ང་ཤར་=ིས་གང་ཡང་:ས་མེད་མོད།

བོད་2ི་དེང་རབས་དམག་

དpང་བཅོམ་]འི་ཆེད་<་ཧ་ཅང་tིང་ཞེན་པའི་དབང་ཆའི་Xོགས་ཁག་དང་Zན་<་ལས་ཀ་:ས་ཡོད་བiེན། མི་གཞན་O་ལས་2ང་Zག་ཅིག་
གིས་3་ནག་ལ་རོགས་ཏག་ཏག་དེ་:ས་ཡོད་པ་རེད། ངའི་བསམ་‚ལ་ལ་དེ་ནི་3་དམར་=ི་3ལ་ཁ་ལ་ཕན་ཐོགས་:ས་པ་དེ་རེད་ལ། འདི་ནི་
གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ཁ་ནས་མ་བཤད་2ང་གསལ་པོ་ཡིན་པའི་]་མཚན་ཏེ། ཅིའི་Xིར་~ང་ཤར་ནི་རང་གི་3ལ་རབས་2ི་མི་ž་གཙn་བོ་ཆགས་
པ་དེ་རེད། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ 3ལ་ཁབ་6ོབས་ཆེན་ཞིག་གིས་6ོབས་©ང་ཞིག་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པའི་གོ་དོན་=ི་6ེང་ནས་བོད་ལ་3་
མིས་དབང་བ>ར་:ས་པ་དེ་འyིག་པ་རེད་ཅེས་ཕལ་ཆེར་ཁ་གསལ་པོར་མི་བcོད་མོད། འོན་2ང་དེ་ནི་3ལ་jིའི་jི་ཚnགས་རིང་~གས་2ི་4་
དོན་dད་<་3ལ་ཁ་ཞིག་ཡིན་པའི་‚ལ་=ིས་s་lབ་2ི་Éང་གཞི་ཆེ་ཙམ་=ི་ཐོག་ནས་དེ་sར་བcོད་པ་རེད།
~ང་ཤར་ནི་དམར་ཤོག་པ་ཞིག་མ་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་ཁོང་ནི་བོད་གIང་གིས་à་¶་Oའི་དམར་ཤོག་ཚnགས་པ་བྷོལ་ཤེ་ཝིག་

༼Bolshevik༽གི་cེས་འ|ངས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཉེས་འགེལ་:ས་པའི་བོད་མི་གཅིག་p་དེ་རེད་ལ།

དེ་ལ་བ„ད་ནས་ཁོང་ལ་ཉེས་ཆད་

བཅད་པ་རེད། འདི་དང་། དེ་བཞིན་ཁོས་རང་གི་ཉེས་ཆད་<་འཇིགས་ཡེར་བའི་མནར་གཅོད་®ངས་པ་དེ་གཉིས་ནི། ཕལ་ཆེར་བོད་མི་གཡོན་
Xོགས་པ་མང་པོའ་F མིག་a་ཁོང་ཞིང་གཤེགས་དཔའ་བོ་ཞིག་a་བ>ར་བའི་]་[ེན་དེ་རེད། 3ལ་jིའི་ཁོར་Æག་a་དེ་ལས་2ང་མང་བའི་ཐོག་
ནས་~ང་ཤར་ནི་དམར་ཤོག་གི་ཞིང་གཤེགས་དཔའ་བོ་ཞིག་ཡིན་པའི་Rམ་པ་དེ་ཡང་ཡང་Xིར་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་རེད།

དཔེར་ན།

RevolutionaryLeft.com ཞེས་པའི་o་3་6ེ། འཛམ་Àིང་6ེང་གི་èབས་ཆེ་བའི་གཡོན་Xོགས་2ི་Àེང་6ེགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ཞེས་
oིལ་‰ོག་:ེད་པའི་མའོ་རིང་~གས་པའི་Àེང་6ེགས་དེར།

ངས་~ང་ཤར་=ི་Qོར་ལ་Qད་ཆ་བཤད་རེས་:ས་པ་འདི་མཐོང་ནས་ཡ་མཚན་

rེས་Yང་ལ། འདིར་ངས་དེ་ལ་4ོམ་‰ིག་མ་:ས་པར་བrར་འགོད་:ས་ན་འདི་sར།
ཀ༽ “ང་3ལ་ཅན་=ི་|ན་གཡོག་Rམས་ལ་ནི་རང་གི་བདག་པོ་6ེ་w་oག་དང་དགོན་པ་དག་གིས་ཉེས་ཆད་གཏོང་གི་རེད། མིང་ལ་~ང་ཤར་
ཟེར་བའི་གIང་གི་ལས་:ེད་ཅིག་6ེ། བཅོས་>ར་བ་དÏས་མ་ཞིག་ལ་ ༡༩༣༠ སོ་yངས་ནང་དམར་ཤོག་གི་གསར་བcེའི་མགོ་¢ིད་:ེད་
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ཐབས་:ས་པའི་ནག་ཉེས་བཀལ་ཏེ་ ངས་ཏག་ཏག་ཅིག་oན་གི་ཡོད་ན། … མ<ད་པ་ཅན་=ི་ཐག་པ་ཁོའ་F མགོ་ལ་བཅིངས་པ་དེ་བཙFར་ནས་
མིག་བཏོན་པ་རེད། Xིས་O་ཁོ་བཙnན་ཁང་ནས་ཤི་བ་རེད།

ཁ༽ jོད་མིང་ Spartafc་ཅན་ན་རེ། མའོ་ལ་བཀའ་oིན་ཆེའ་ོ I། ²་མSད་ནས་བོད་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་པ་ལ་བཀའ་oིན་ཆེའ་ོ I།”ཞེས་
|ིས་འ<ག

3ལ་རབས་Ž་བ་Rམས་2ི་šན་dོང་།
¼་ཆི་(Dutch)Æལ་=ི་3ལ་རབས་Ž་བ་±ེ་ðར་ °་ཡེལ་༼ Pieter Geyl ༽=ིས་ཁོང་གི་དེབ་yགས་ཅན་ »ེ་པོ་ལི་ཨོན་འཐད་དང་མི་
འཐད།༼ Napoleon For and Against ༽ཞེས་པའི་ནང་། 3ལ་རབས་Ž་བ་Rམས་2ིས་འདས་པའི་ལོ་]ས་འ|ི་གི་ཡོད་ན་ཡང་

ད་sའི་གནས་6ངས་2ིས་དེ་ལ་¦གས་[ེན་ཐེབས་‚ལ་=ི་Rམ་པ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་བ6ན་ཡོང་གི་འ<ག °་ཡེལ་=ིས། »ེ་པོ་ལི་ཨོན་=ི་Qོར་
ལ་<ས་རབས་བJ་དM་པའི་‹་›ན་སིའི་3ལ་རབས་Ž་བ་Rམས་2ིས་གཅིག་cེས་གཉིས་མSད་2ིས་ད:ེ་ཞིབ་མ`ག་€ོམ་:ས་པ་དེ་དག་
གིས་‚ལ་ཇི་sར་བ3་Kག་དེའི་<ས་Æན་རིང་གི་‹་›ན་སིའི་ཆབ་Œིད་2ི་མི་ཚh་དང་བསམ་eོ་གཉིས་ཀའི་འགལ་G་དང་འCར་འyོས་2ི་

རིམ་པ་ཞིག་Xིར་མངོན་:ས་ཡོད་པ་དེ་བ6ན་འ<ག “མི་གཞན་དང་མ‚ངས་པར་3ལ་རབས་Ž་བ་Rམས་2ི་བསམ་eོ་ནི་<ས་ཚnད་དང་ས་
ཆའི་ཁོར་Æག་གིས་བཟོ་ད:ིབས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།” ཅེས་|ིས་འ<ག
ངའི་བསམ་‚ལ་ལ། “ད་sའི་གནས་6ངས་”2ིས་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་ལ་རང་གི་བོད་2ི་3ལ་རབས་2ི་‰ོམ་གཞི་བཟོ་]་ལ་¦གས་[ེན་ཐེབས་པ་

དེ་རིམ་པ་གཉིས་2ི་ནང་ནས་མཐོང་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། དང་པོ་ནི་ཏན་ཏན་མའོ་དང་རིག་གནས་གསར་བcེའི་<ས་Qབས་འདི་ཡིན་ཏེ། Qབས་
དེར་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་བོད་རིག་པའི་ཐོག་ལས་ཀ་:ེད་མགོ་བ—གས་ཡོད། <ས་དེར་བོད་ནང་<་བོད་2ི་རིག་གIང་དང་Qད་ཡིག་གི་བེད་
jོད་ཡོངས་O་´ོགས་པ་4་མེད་:ས་ཡོད་ལ། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ ༡༩༧༣ ལོར་པར་£ན་:ས་པའི་Qད་ཡིག་གི་དེབ་ཅིག་གི་Àེང་བcོད་<་

འདི་sར། “ཉེ་ཆར་=ི་བོད་ནང་གི་ཆབ་Œིད་ལས་འMལ་དག་གིས་བོད་2ི་Qད་ཡིག་ལ་གསར་བcེ་ངོ་མ་ཞིག་ཐོན་པར་:ས་ཡོད།”ཅེས་|ིས་
འ<ག

“ཉེ་ཆར་=ི་ཆབ་Œིད་ལས་འMལ་དག་”ཟེར་བ་དེ་ནི་དགེ་bན་ཆེན་མོ་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་ཧ་ལམ་རིག་གནས་གསར་བcེའི་Qོར་

བcོད་2ིན་ཡོད་ལ། དེ་ནི་ ༡༩༦༦ ལོར་མགོ་བ—གས་ནས་ ༡༩༧༦ ལོར་གIང་འ|ེལ་ཐོག་ནས་མ`ག་‰ིལ་བ་རེད།
རིམ་པ་གཉིས་པ་དེ་ནི་ཏིན་ཞའོ་ཕིན་=ིས་མགོ་བ—གས་པའི་M་ཡངས་Œིད་Yས་2ི་cེས་འ|ེལ་<ས་Qབས་དེ་ཡིན་ལ། Qབས་དེར་གྷོལ་ཌི་

སི་ཐེན་ནི་རང་གི་ཞིབ་འ`ག་ž་ཚnགས་པ་དེ་:ེད་ཆེད་བོད་ལ་ཡོང་བJག་པ་རེད་ལ། མཐའ་ན་དམར་པོའ་F གIང་འཛFན་པ་དང་Zན་<་གཉིས་
ཕན་གཉིས་མོས་2ི་yོས་མSན་ལ་མོས་མSན་2ང་:ས་ཡོད་པ་རེད། ངོ་མ་བཤད་ན། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་ནི་eོ་Vོབས་ཅན་=ི་3་ནག་དམར་ཤོག་
དང་མ་4་རིང་~གས་པ་གསར་པ་འདིས་ཡིད་དབང་ཧ་ཅང་བšག་ཡོད་ཅིང་། བོད་2ི་གནད་དོན་ཐད་2ི་གཞི་3་ཆེ་བའི་ཆབ་Œིད་2ི་„ན་ཐོ་

ཞིག་a། ཁོ་རང་གིས་བོད་2ི་གནད་དོན་ཆེད་<་རང་གི་ཐབས་ལམ་མཐའ་མ་དེ་བཏོན་པ་དང་། དེའི་ནང་3་ནག་གིས་བོད་2ི་ཐོག་ཆབ་Œིད་
དང་དམག་དོན། དཔལ་འ:ོར་=ི་དབང་བ>ར་འཛFན་]་ཡིན་མོད། བོད་མི་ཚn་ནི་ “རིག་གIང་གི་Äང་rོབ་ཁོར་Æག་”ཅིག་a་གནས་ཆོག་]་
ཡིན་Qོར་བcོད་ཡོད་པ་རེད། ༼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.
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གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་རང་གི་བོད་2ི་དེང་རབས་ལོ་]ས་ཞེས་པའི་དེབ་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་a་Xོགས་˜ང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བcོད་ཡོད།

གཤམ་གསལ་འདི་ནི་ཁོས་དེབ་དེའི་Àེང་བcོད་<་|ིས་པ་དེ་རེད། “ད་ཡོད་2ི་གཤམ་གསལ་མིང་ཚFག་འདི་དག་གི་གོ་དོན་གང་ཡིན་གཞིར་
བ·ང་གིས་བཤད་ན། དེབ་འདི་ནི་བོད་2ི་Xོགས་གཏོགས་ཤིག་མིན་ལ་3་ནག་གི་Xོགས་གཏོགས་ཤིག་2ང་མིན། འདི་ནི་བཙན་:ོལ་ནང་གི་
༧3ལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གIང་ལ་རོགས་པ་:ེད་]ར་དམིགས་པ་ཞིག་མིན་ལ། 3་ནག་མི་དམངས་jི་མSན་3ལ་ཁབ་ལ་རོགས་པ་:ེད་]ར་
དམིགས་པ་ཞིག་2ང་མིན།” ཞེས་|ིས་ཡོད། 3་ནག་གི་>་4ལ་མཁས་པ་œེ་མོན་ ལེ་ཡེ་སི་(Simon Leys)ཡིས་ w་ཞབས་རོ་སེ་ ཊེ་རེལ་
(Ross Terill)དང་3་ནག་ལ་མཁས་པ་གཞན་=ི་Qོར་ལ་ཞིབ་འ`ག་:ས་པའི་ནང་ཁོང་ཚnས་ཡང་ཡང་བ‰གས་པའི་Xོགས་˜ང་མེད་པའི་
Qོར་ལ་འདི་sར་བcོད་འ<ག “མཁས་པ་ནི་ཚnར་བའི་འོག་˜ང་བ་ཞིག་མ་རེད། ཁོས་<ས་]ན་ནས་དÑལ་Qར་རམ་•གས་¥ོར་གཅིག་ལ་
ངོས་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་oན་=ི་ཡོད།

ངའི་བསམ་‚ལ་ལ།

དཔེར་ན།

གལ་Œིད་ˆེད་རང་གིས་མཁས་པ་ཁོང་ལ་ཨ་¦་ཝི་ཛF་

(Auschwitz)47ཞེས་པའི་བཙnན་ཁང་Qོར་འoི་གaགས་:ས་པའི་དབང་<་བཏང་ན་ཡང་། ཁོང་གིས་ད་<ང་ གལ་Œིད་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་
Xོགས་གཏོགས་2ི་རིན་ཐང་ཚད་འཇལ་s་བ་དེ་jད་ནས་ན་ཛFའི་རིན་ཐང་s་བ་དེ་ཚད་འཇལ་བའི་ང་3ལ་འཛFན་]་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བཤད་
Sབ་དགོས་པ་རེད། དེ་s་ན་ཡང་། ན་ཛFའི་རིན་ཐང་ཚད་འཇལ་s་བ་དེ་ནི་གཞན་དང་མི་འo་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད།”༼48༽ ཅེས་|ིས་འ<ག
‹ེ་སིའི་རིང་~གས་པ་(Fascist)འམ་Wད་tིང་མ¢ེགས་འཛFན་རིང་~གས་པའི་ཨི་ཊ་ལི་ཡིས་ ཨི་ཐོ་པི་ཡ་ལ་བཙན་འÊལ་:ས་Qབས་O་
ད:ིན་ཇི་དང་‹་རན་སིའི་Xི་Œིད་eོན་ཆེན་ཚnའི་བསམ་eོ་གཏོང་Xོགས་¢ོད་2ི་ཧ་ལས་པའི་Xོགས་རིས་|ལ་བའི་བསམ་‚ལ་དེའི་དཔེ་
མཚnན་s་;་ཞིག་ངས་_ོན་ལ་བཤད་ཟིན་པ་ཡིན།

ང་ཚnས་རང་ཅག་ནི་Qབས་བབ་2ི་དམག་དོན་དང་བཙན་འÊལ་ནི་དེ་ལས་2ང་ཆེ་བའི་

དགོས་དོན་ཞིག་གི་ཆེད་<་Yང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་rེས་བJག་Qབས། དེ་འoའི་“Xོགས་˜ང་མེད་པའི་”བསམ་eོ་གཏོང་6ངས་ལ་
མོས་མSན་:ེད་]ར་ཕན་ཐོགས་པོ་ཡོད་རེད། ༡༩༣༧ ལོར་ཉི་ཧོང་གིས་3་ནག་ལ་ཕར་bོལ་:ས་Qབས། •བ་Xོགས་2ི་མང་པོ་ཞིག་གིས་
3་ནག་ལ་ཤ་ཞེན་4་ནས་མེད་པ་དེ་འo་མིན་ན་ཡང་། ཉི་ཧོང་ལ་དགའ་Xོགས་2ི་s་‚ལ་བ·ང་བ་རེད། གཤམ་གསལ་འདི་ནི་Ðང་ཧེའི་ནང་
€ེབ་གསོད་:ས་པའི་Qོར་¹ོན་ཌོན་yོང་ˆེར་<་ཡོད་པའི་<ས་བབ་(The

Times)ཅེས་པའི་ཚགས་པར་<་འཁོད་པའི་4ོམ་‰ིག་པའི་

གཏམ་ཞིག་ནས་oངས་པ་ཡིན།
“3་མིའི་མི་སེར་=ི་¢ོད་ནས་དེ་འoའི་ཚh་Œོག་ཤོར་བ་Yང་ཡོད་པ་༼དེ་ཚnའི་མང་པོ་ཞིག་ནི་ཆས་Åས་•ས་པའི་དམག་མི་རེད།༽ནི་འགོག་a་

མེད་པ་ཞིག་དང་ཡང་ན་Àོ་;ར་=ི་[ེན་ངན་ཞིག་རེད་ལ། ང་ཚnར་ངེས་ཤེས་ཐོབ་པ་ནི། འདི་ལ་ཉི་ཧོང་པ་Rམས་ལས་Zག་པའི་འ=ོད་ག<ང་
:ེད་མཁན་O་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།” ཅེས་འཁོད་འ<ག
<ས་Qབས་དེ་ལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཉི་ཧོང་གིས་Çོག་ཟ་¶ལ་Oངས་དང་cེས་~ས་ཅན་=ི་3་ནག་དེ་ཡར་ཐོན་དང་གོང་འཕེལ་<་འདེད་ཆེད་
དམག་འTག་3ག་གི་ཡོད་པར་བསམས་པ་རེད། ‹་›ན་སི་3ལ་ཁབ་ལ་མཚnན་ན། རང་གིས་ཨ་‹ི་རི་ཀའི་ཨལ་ཇི་རི་ཡ་(Algeria)3ལ་

ཁབ་དང་3་དཀར་ནག་ནས་བསགས་པའི་ཉམས་®ོང་གཞི་འཛFན་:ས་ཏེ་དམག་འཐབ་དེ་ལ་ཡར་ཐོན་:ེད་པའི་ལས་དོན་(The mission
civilisatrice) ཞེས་འབོད་¶ང་བ་ཞིག་རེད།
གཅིག་:ས་ན་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ིས་རང་ཉིད་ལ་Xོགས་˜ང་མེད་Qོར་ཧ་ཅང་གསལ་པོར་བcོད་ཟིན་པའི་cེས་དེར། རང་ཉིད་2ིས་རང་ཉིད་ལ་
rོན་བcོད་ཡོང་གཞི་ཞིག་བཟོ་གི་འ<ག་བསམས་ནས།

Àེང་བcོད་ནང་གི་ཐིག་Kེང་འགའ་ཡི་མ`ག་a་རང་Xོགས་’བ་པའི་cོད་པ་འགའ་

žོན་པ་བཏབ་ཡོད་པ་རེད། cོད་པ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་མིན་པ་དང་ནན་ཏན་=ིས་བར་གནས་བ’བས་པ་ཡིན་པར་བ6ན་པ་དེ་གཉིས་ལ་མ་sོས་
47

འདི་ནི་»་ཛF་འཇར་མན་པས་འཇི•་མི་རིགས་€ེབ་གསོད་:ས་སའི་བཙnན་¾་ཆེ་ཤོས་དེའི་མིང་ཡིན་པ་དང་ད་sའི་±ོ་¹ན་3ལ་ཁབ་2ི་ཁོངས་O་ཡོད། >ར་མཁན་

=ིས།
48

Simon Leys, The Burning Forest, Paladin, U.K., 1988.
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པར། གཅིག་:ས་ན་འདི་ནི་ཤ་ཞེན་6ོན་པའི་cོད་པ་ཞིག་a་ངོས་འཛFན་:ས་ཆོག་པ་རེད། དེ་ཡང་འདི་sར། “དེང་རབས་2ི་<ས་Qབས་¢ོད་
<་བོད་མི་དང་3་མི་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་དཀའ་kག་®ངས་པ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་ག<ང་སེམས་མཉམ་བrེད་མི་:ེད་]་ནི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག་
རེད།”ཅེས་|ིས་འ<ག
འཇར་མན་པ་ས་ཡ་མང་པོས་»་ཛFའི་འོག་a་kག་བ_ལ་®ངས་ཡོད་པ་རེད་ལ། མང་པོ་ཞིག་ནི་s་iོག་ཁང་དག་a་ཤི་rོན་Yང་ཡོད་པ་རེད།
ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚnས་འཇི•་མི་རིགས་བསད་པའི་€ེབ་གསོད་ཆེན་མོ་(the Holocaust)དང་Æ་རོབ་2ི་འཇི•་མི་རིགས་2ི་གོད་ཆག་ཆེན་
མོ་དེ་Àེང་Qབས། ང་ཚnས་རང་ཅག་གི་Xོགས་˜ང་མེད་པའི་Rམ་པ་ཇི་s་བ་བཞིན་6ོན་ཆེད་<་འཇར་Áན་པས་2ང་kག་བ_ལ་®ངས་Qོར་
ལ་ཆ་„ོམ་=ི་Qད་ཆ་ཞིག་བཤད་དགོས་འཁེལ་=ི་ཡོད་མ་རེད། ཌེ་ནེ་ཡེལ་ ཇོ་»་ གྷོལ་¼་གེན་༼ Daniel Jonah Goldhagen༽=ི་
4ོད་tོག་ཡོད་མོད་|ིན་ཆེ་བ་Yང་བའི་དེབ་ ཧི་ཊི་¹ར་=ི་དང་eངས་དམར་གསོད་པ་Rམས། (Hitler’s Willing Executioners)

ཅེས་པ་དེར། འཇི•་མི་རིགས་ལ་ཡ་ང་མེད་པའི་ནག་ཉེས་:ེད་མཁན་Rམས་དང་། མ་¶ངས་ག<ག་µབ་ཅན་=ི་དབང་>ར་བ་Rམས་2ིས་
འཇར་མན་མི་དམངས་ལ་དབང་བ>ར་:ས་པའི་ལས་དབང་ངན་པ་ལ་འKད་པའི་]་མཚན་=ིས།

འཇར་མན་=ི་མི་དམངས་ནི་བ„ོན་

འÊགས་ཁག་འགེལ་:ེད་འོས་མེད་པའི་ཉེས་པ་གཟེད་མཁན་a་Cར་ཡོད་ཅེས་པའི་s་‚ལ་དེ་ནི་Åན་མ་ཞིག་ཡིན་པར་བ6ན་ཡོད་པ་རེད།
གྷོལ་¼་གེན་=ིས་གནས་‚ལ་ཞིག་བ6ན་ཡོད་པ་ནི།

jི་ཚnགས་གང་ཞིག་གི་ནང་གི་jི་ཚnགས་དང་མི་¥ེར་པ་ཚnས་མི་རབས་མང་པོའ་F རིང་

འཇི•་མི་རིགས་2ི་Qོར་ལ་དེ་འoའི་དགག་Xོགས་2ི་མ་¶ངས་སེམས་ངན་=ི་Rམ་འCར་rེད་Œིང་:ས་ཡོད་པའི་མཐའ་མ`ག་གམ་4ེ་མོའ་F

Rམ་པ་ནི་ མི་གསོད་¢ག་•ོར་ཆེན་མོ་དེ་ཡིན་པ་ལས། བཙན་དཔོན་གཅིག་གམ་ཡང་ན་ཆབ་Œིད་ཚnགས་པ་གཅིག་གིས་བཟོས་པའི་Sན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་ལས་འMལ་ཙམ་ཞིག་མ་རེད་ཅེས་བ6ན་པ་དེ་རེད།

བོད་མི་Rམས་ནི་cེས་~ས་W་Wོ་དང་|ན་གཡོག་གི་བདག་པོ་ཞིག་ཡིན་

པའི་3་མིའི་གོ་ནོར་=ི་s་6ངས་དེ་ཚn་ནི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་=ི་ཐོག་ནས་མི་འo་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡིན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཕལ་ཆེར་འཇར་
མན་3ལ་ཁབ་a་འཇི•་མི་རིགས་ལ་གོ་ནོར་=ི་s་6ངས་ˆབ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་3་ནག་གི་jི་ཚnགས་O་ཡང་ˆབ་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་
ད:ེ་འ:ེད་2ི་འyེལ་བcོད་འདི་དག་ནི་ད་sའི་ཆ་ལ་ཡང་3་ནག་གIང་དང་མཁས་པ།

dོབ་མ་༼མཐའ་ན་Xི་3ལ་<་ཡང་༽།

ད་<ང་3་

རིགས་དÏས་མ་བཅས་2ིས་འSས་ཤར
ོ ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་3་ནག་གིས་བོད་ལ་བཙན་བ·ང་:ས་པ་དང་བོད་མི་Rམས་བཙན་འོག་a་བJག་
པ་དེ་འོས་ཤིང་འཚམ་པར་བcོད་པའི་འyེལ་བcོད་གཙn་བོ་དང་6བས་བདེ་པོ་དེ་རེད།
ེ ་:འི་རང་བཞིན་ (The
ད:ིན་ཇིའི་3ལ་རབས་Ž་བ་མའེ་ཀེལ་ སི་ཏན་‹ོར་ཌི་༼ Michael Stanford ༽ཡིས་ 3ལ་རབས་ཤས

Nature of Historical Knowledge) ཞེས་པའི་དེབ་a། གལ་Œིད་3ལ་རབས་Ž་བ་Rམས་2ིས་ཡ་རབས་2ི་རིགས་ལ་
གཡོལ་ནས། “Xོགས་རིས་མེད་པ་”འམ་ཡང་ན་ཡ་རབས་དང་|ལ་བའི་3ལ་རབས་ཤིག་|ིས་ཚh། “3ལ་རབས་མཁན་=ི་šན་dོང་ཡག་
ཤོས་དེའི་མ`ག་འ|ས་O་ཁོང་ཚnས་འདོད་མོས་མི་:ེད་པ་ཞིག་འོང་6ེ། མིང་ནས་བོས་ན། 3ལ་རབས་Ž་བ་Rམས་2ི་¢ོད་<་ཡོད་པའི་ཡ་
རབས་དང་|ལ་བའི་Rམ་འCར་ནས་རང་གི་Wོག་མཁན་ཚnའི་¢ོད་2ི་Rམ་འCར་ཞིག་ལ་˜ང་བ་6ེ།

དེ་ནི་ཐོག་མར་ཡ་རབས་མ་རབས་2ི་

ད:ེ་བ་མི་ཤེས་ཤིང་། དེ་ནས་ ཕལ་ཆེར་ཡ་རབས་བཟང་jོད་ལ་ངོས་ལེན་མི་:ེད་པའི་Rམ་འCར་ཞིག་གི་ནང་˜ང་གི་རེད་”ཅེས་ང་ཚn་ལ་ཉེན་
བz་བཏང་འ<ག ༼49༽
ཡིན་ན་ཡང་། སི་ཏན་‹ོར་ཌི་ཡིས་|ིས་པའི་ཡ་རབས་མ་རབས་2ི་ད:ེ་བ་མི་ཤེས་པའི་གནས་བབ་དེ་ལ་བསམ་བཞིན་མིན་པར་ “˜ང་བ་
”འམ་ཡང་Rམ་དƒོད་2ི་•ས་པ་མ་½ང་བ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར། ད་sའི་3་ནག་༼དང་བོད་༽2ི་Qོར་ལ་|ིས་པའི་ “Xོགས་˜ང་མེད་པའི་
”4ོམ་ཡིག་དེ་ཚnའི་མང་ཆེ་བའི་ནང་¥ེར་དོན་’བ་པ་དང་བསམ་བཞིན་<་:ས་པའི་དོན་དངོས་ཡོད་Œིད་པ་རེད། གནད་དོན་འདིའི་ཐད་ལ་3་

ནག་གི་4ོམ་རིག་Qོར་ལ་ཨ་རིའི་མཁས་པ་yགས་ཅན་±ེ་རེ་ ལིན་ཁི་(Perry Link)༼50༽ དང་། ཧོང་ཀོང་dོབ་–་ཆེན་མོའ་F དགེ་bན་ཆེན་
49
50

Stanford Michael. The Nature of Historical Knowledge. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
Perry Link, “The Anaconda in the Chandelier”, The New York Review of Books, April 11, 2002.
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མོ་”ར་སེ་ཏེན་ ཨེ་ ཧོལ་ཛF་(Carsten A. Holz) ༼51༽ཡིས་|ིས་པའི་4ོམ་ཡིག་Rམས་ངས་ལན་གཅིག་མིན་པར་ཡང་ཡང་བཤད་ཡོད་
ལ། ཉེ་ཆར་ཡང་•བ་Xོགས་པའི་མཁས་པ་ཚnས་རང་ཉིད་2ིས་རང་ཉིད་ལ་iོག་ཞིབ་ཚnད་འཛFན་:ེད་<་འ`ག་]འི་ཆེད་<་པེ་ཅིན་=ིས་6ངས་

འཛFན་ཇི་sར་ཚགས་‚ད་པོར་:ས་ཡོད་པའི་Qོར་ལ་w་ཞབས་±•ལ་ མོའ་ོ ནེ་(Paul Mooney)ཡིས་|ིས་པའི་„ན་ཐོ་༼ 52 ༽དེ་ང་ཚn་ལ་
ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
3་ནག་གིས་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་ནི་རང་Xོགས་2ི་བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་གཙn་བོ་དེ་ཡིན་པར་བ4ི་བཞིན་ཡོད་ཚnད་འ<ག
གིས་བོད་2ི་Qོར་ལ་བཏོན་པའི་3་ནག་གIང་གི་3བ་ཤ་དཀར་པོའ་F དེབ་དེ་བཙལ་ནས།

གལ་Œིད་མི་གཅིག་

“ལོ་]ས་རང་བཞིན་ཅན་=ི་འགོག་a་མེད་པའི་

བོད་2ི་དེང་རབས་ཅན།”( The Historical Inevitability of Tibet’s Modernization) ཞེས་པ་ལ་བsས་པ་ཡིན་

ན། ཁོང་ཚnས་ཐོག་མར་‡ངས་O་oངས་པའི་~ང་sེ་བ་དེ་ནི་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་3ལ་རབས་རེད།༼ 53 ༽

གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་ནི་ Èན་ O་ßིན་

(Han Suyin)དང་ ཨི་སི་རེལ་ ཨེབ་སི་ཏེན(Israel Epstein)། ཊོམ་ གི་རེན་ཕིལ་ཌི་(Tom Grunfeld)s་;འི་3་ནག་གི་oིལ་
བ‰གས་པ་jིར་བཏང་བ་ཞིག་མ་རེད། ཁོང་གི་བ’བ་:་ནི། 3་ནག་གི་oིལ་བ‰གས་Rམས་མ་བཅོས་བrར་Gོས་:་]་མ་ཡིན་པར། ད་
sའི་གནད་དོན་ཁག་དང་དེ་བཞིན་བོད་2ི་ལོ་]ས་ནང་གི་གསལ་ཁ་མེད་པ་Rམས་རིག་4ལ་½ན་པའི་ཐོག་ནས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བ་དང་·ར་

འཇོག་:ེད་]་དེ་རེད་ལ། དེ་sར་:ས་པས་Sན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ˆད་ཆོས་Rམས་རབ་རིབ་ཅིག་ཆགས་]་རེད། དེ་ཡང་དཀར་པོ་ནག་པོར་
བ>ར། བདེན་པ་Åན་མར་བ>ར། w་ཞབས་È་རོལ་ཌི་ མེག་Áི་ལན་(Harold McMillan)=ི་བཤད་Œོལ་ལ་ལད་མོ་:ས་ན། ཉེས་པ་
ཕོག་མཁན་Rམས་གསོད་མཁན་<་བ>ར་]་དེ་རེད།
དེ་ནི་གཅིག་:ས་ན་Œིད་འཛFན་ཁི་ལིན་ཊོན་(Clinton)=ིས་3་ནག་གི་ཚnང་འ|ེལ་དང་འyོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གཉིས་འ|ེལ་མེད་བཟོ་འདོད་
Yང་6ེ། 3་ནག་འདི་འཛམ་Àིང་ཚnང་དོན་‰ིག་འÊགས་(WTO)ནང་ངོ་•ོད་:ས་པའི་Qབས་དེ་ཙམ་ཞིག་ལ། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་ནི་ཨ་རིའི་
3ལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌི་སི་(Washing

DC)‡ལ་<་yོས་ཚnགས་2ི་ཉན་ཞིབ་སོགས་2ི་ཆེད་<་ཧ་ཅང་དགོས་མཁོ་Yང་བའི་]་མཚན་དེ་

ཡིན་པ་རེད། ཊེལ་~་རི་ཌེ་རི་བོའ་F Àོག་བtན་<ས་6ོན་(Telluride Mountain Film Festival)Qབས་2ི་བོད་དང་འ|ེལ་བའི་བyོ་
Àེང་ཞིག་གི་6ེང་<།

མཉམ་འ|ེལ་3ལ་ཚnགས་O་བཅའ་€ོད་ཁི་ལིན་ཊོན་=ི་w་ཚབ་›ི་ཆར་ཌི་

ཧོལ་བི་རོག་°ི་

(Richard

Holbrooke) ཞེས་པས་གྷོལ་ཌི་སི་ཏེན་ལ་བ6ོད་བ_གས་ཆེན་པོ་བཏང་བ་དེ་ངས་གོ་Yང་། ཧོལ་བི་རོག་°ི་༼ད་s་3་ནག་གི་ཆེད་<་

yོས་ཚnགས་2ི་མགོ་འoེན་འཚnལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ།༽ནི་གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་དང་Zན་<་བོད་ལ་བrོད་ཡོད་པ་དང་། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་Qད་ཆ་
Rམས་བོད་2ི་ཐོག་ལ་མཐར་Sག་པའི་Qད་ཆ་དེར་བ4ི་བ་ནི་གསལ་པོ་རེད།
གོ་བ་དེ་sར་eངས་པ་ཡིན་ན། གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་དང་ཁོའ་Fཤེས་ཡོན་=ི་ལས་ཀ་དེ་ཚn་ནི་༼ཁོང་གིས་ཆེད་མངགས་:ེད་བསམས་ཡོད་མེད་ལ་མ་
sོས་པར་༽ 3་ནག་དང་Zན་<་ཚnང་འ|ེལ་=ི་བཀག་3་དyོལ་]འི་ཐད་བཟང་jོད་2ི་ཆ་ནས་དང་། དེ་བཞིན་ཆབ་Œིད་དང་ཤས
ེ ་རིག་གི་ཆ་
ནས་དགག་:་:ེད་པ་དེ་ཚn་•ས་©ང་<་གཏོང་dད་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བJ་Kག་འགའ་ཞིག་གི་རིང་ལ་འཛམ་Àིང་རང་བཞིན་=ི་འབད་བ4ོན་
ཆེན་པོ་ཞིག་:ས་པ་དེའི་ཆ་ཤས་O་མཐོང་Œིད་པ་ཞིག་རེད།
ˆད་ཆོས་ཤིག་རེད།

ཨེ་ཤ་ཡའི་3ལ་རབས་2ི་བrར་‰ིག་ནི་ཐབས་Yས་འདིའི་ནང་གི་གལ་ཆེའི་

དེ་ཡང་3་ནག་དང་ཨེ་ཤ་ཡ་ནི་གནའ་བོའ་F དཔལ་ཡོན་དར་བའི་ས་‡ལ་ཡིན་ལ།

དེར་jི་ཚnགས་2ི་མཐོ་དམའི་ལམ་

~གས་དང་‰ིག་འÊགས། Œོལ་]ན་བཅས་ལ་གལ་ཆེའི་རིན་ཐང་བ4ི་འཇོག་:ེད་པ་རེད། དེ་ལ་•བ་Xོགས་པ་ཚnས་•བ་Xོགས་པའི་འyོ་བ་

Carsten A. Holz, “Have China Scholars All Been Bought?” April 2007 Far Eastern Economic Review.
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.
51
52
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མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙn། རང་དབང་གི་གལ་ཆེའི་རིན་ཐང་དེ་འཛFན་དགོས་པའི་à་‚གས་:ས་ཏེ་མ་Mས་པ་:ེད་]་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་
པ་འདི་ལ་ནན་ཏན་:ས་ཡོད་པ་རེད།
ནོ་བྷེལ་གཟེངས་iགས་ཐོབ་མཁན་=ི་དཔལ་འ:ོར་རིག་པ་བ་ ཨ་ýི་ཏ་ཡ་ སིན་༼ Amartya Sen༽ =ིས་ ཨེ་ཤ་ཡའི་3ལ་རབས་དེ་
“Œིད་དབང་¥ེར་གཅོད་རིང་~གས་2ི་རིན་ཐང་གི་ད:ེ་བ་©ང་yས་ཤིག་གི་ངོ་བོར་” 6ོན་ཐབས་:ེད་པ་ནི་ “ཨེ་ཤ་ཡའི་མཁས་པའི་Œོལ་
]ན་<་ཡོད་པའི་བསམ་eོ་{ག་ཅིང་ž་ཚnགས་པ་དེ་དང་མSན་པོ་™ང་ཙམ་ལས་ཡོད་མ་རེད་”ཅེས་ངོ་bོལ་¦གས་ཆེར་:ས་འ<ག

ཁོང་གི་

ཡར་3ས་བཞིན་རང་དབང་།(Freedom as Development) ཞེས་པའི་དེབ་2ི་ནང་། ཁོང་གིས་དགག་པ་ཚ་ནན་ཞིག་དང་བཅས་

དེ་འoའི་བ4ིས་མེད་རིང་~གས་དེ་མཐའ་གཅིག་a་དོར་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ གྷོལ་ཌི་སི་ཐེན་=ི་ e་མའི་3ལ་ཁབ་ཤ ་ི བ་ཞེས་པའི་དེབ་འདིའི་
གཞི་4་ལ་མ`ག་€ོམ་3ག་]ར་འོས་ཤིང་འཚམ་པར་མཐོང་6ེ། དེ་ཡང་།
“འཛhམས་དོགས་ཅན་=ི་3ལ་རབས་2ིས་འཛhམས་དོགས་ཅན་=ི་ཆབ་Œིད་ལ་དག་ཐེར་གཙང་སེལ་གང་ཡང་མི་:ེད་པ་རེད།”

༼བ>ར་མཁན་=ི་མཆན།
ཐོག

དེང་རབས་བོད་2ི་ལོ་]ས་འདི་གསལ་པོར་བཤད་]་དང་ཤས
ེ ་]་ནི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བ་Žོས་མེད་

Xི་3ལ་མཁས་པས་བ4མས་པའི་བོད་2ི་ལོ་]ས་དག་ལ་བོད་2ི་མཁས་པས་བrར་ཞིབ་དང་དƒད་ཞིབ་2ིས་དག་སེལ་:ེད་]་

ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་Žོས་མ་དགོས།

འདིར་Kན་=ིས་མ་བwལ་éང་eངས་2ིས་4ོམ་པ་པོ་yགས་ཅན་འཇམ་ད:ངས་

ནོར་;་ལགས་2ི་དƒད་4ོམ་འདི་བོད་ཡིག་a་ཕབ་བ>ར་:ས་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་དམིགས་Æལ་ཡང་རང་དང་Qལ་མཉམ་ཚnས་འདི་དག་
ལ་ཤེས་iོགས་Sབ་པའི་ཆེད་ཁོ་ན་ཡིན།

4ོམ་ཡིག་འདི་བ>ར་Qབས། ད:ིན་ཡིག་ཚFག་4ལ་དང་དམིགས་བསལ་3ལ་རབས་སོགས་

ཆེད་ལས་2ི་མིང་ཚFག་མང་བ་དེ་རིགས་Kན་=ིས་ད:ིན་ཡིག་ཚFག་མཛnད་ཁག་ལ་བxན་ནས་འKལ་བ>ར་:ས་ཡོད་ལ། གོ་དཀའ་བའི་
cོད་པ་Rམས་ལ་iགས་བཏབ་ནས།

ཨིན་ཌི་ß་ན་མཐོ་dོབ་2ི་དགེ་bན་ཆེན་མོ་ཨི་ལིའ་ོ ཊི་Vེར་ལིང་ལགས་O་བཅར་གaགས་2ིས་

བཅོས་ཡོད། ད་<ང་གལ་ཆེའི་ཚFག་དོན་Rམས་ཐད་ཀར་བ>ར་མ་Sབ་པའམ། ཡང་ན་འCར་ནོར་བ། དེ་བཞིན་ལོག་པར་བ>ར་བ་སོགས་

rོན་=ི་རིགས་ཅི་མཆིས་Rམས་མˆེན་½ན་Wོག་པ་པོ་ཚnས་ཡོ་བŒངས་ཡོང་བ་I་ཞིང་། དོགས་པ་མཆིས་རིགས་Rམས་མ་ཡིག་ད:ིན་
ཡིག་ལ་བxན་ནས་གོ་བ་ལེན་རོགས་ཞེས་I་བ་ཡིན། དགེ་འ<ན་རབ་གསལ་=ིས། ༢༠༠༨ ལོའ་F G་ ༡༡ ཚhས་ ༡༨ ཉིན།༽
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