བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།[1]
བསྟན་འཛིན་པདྨ།[2]

ནང་དོན་སྙིང་བསྡུས།
༄༅།

།ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

ཉམས་རྒུད་ཚབས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པ་མ་ཟད།

བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་

འགའ་ཤས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁར་སླེབས་ཡོད། འོན་
ཀྱང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ལ་བཅངས་པའི་འགྱུར་མེད་

བརྩེ་ཞེན་དང། སྙིང་སྟོབས། སེམས་ཤུགས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་
སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རིག་གཞུང་གི་སྲོག་རྩ་ལྟ་བུའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གལ་འགངས་
ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་སླེབས་ཏེ།

མང་ཚོགས་ནས་སོ་སོའ་ི ཤེས་

འཇོན་ལ་གཞིགས་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་དང་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་བ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་

དང་གློག་ཀླད་སོགས་ཀྱི་ནང་ལས་སླ་ཞིང་སྟབས་བདེ་པོའ ་ི ངང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་
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[ ] ཨ་རིའི་ཕུ་ལར་ཊོན་ Fullerton གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ི སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལགས་

ཀྱིས་རྩོམ་ཡིག་འདིར་ཞིབ་གཟིགས་ཐོག་གནད་སྨིན་སློབ་སྟོན་དང་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པོ་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།
[ ] བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པར་བལྟས་ན།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུར་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་མཐོང་

མོད། བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ལྷོད་གཡེང་སྣང་མེད་བཏང་ཚེ། བོད་མིའི་
ངོ་བོ་སྟེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་རྒྱུ་མ་ཟད།

མན་ཇུའི་སྐད་ཡིག་བཞིན་

རིམ་པས་རྩ་བརླག་ཏུའང་འགྲོ་ངེས་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ཀྱང་མི་
རིགས་མཐུན་འབྲེལ་སོགས་ལ་གཞིགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་སྲིད་བྱུས་
དོན་ལྡན་གཏན་འབེབས་དང་ལྷག་དོན་ལག་བསྟར་དགོས་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་།
ངོ་སྤྲོད།
སྐད་ཡིག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མ་དུས་བསྟུན་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པ་
འཇིག་རྟེན་ཆོས་ཉིད་རེད།

སྐད་ཡིག་འགའ་ཤས་རྒྱུ་རྐྱེན་འདྲ་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་

ཉམས་རྒུད་དང་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་། འགའ་ཤས་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་འགྲོ་ཡི་
ཡོད། འོན་ཀྱང་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གལ་འགངས་ག་ཚོད་ཆེན་པོ་ཡིན་མིན་སི་ཊ་

ལེན་(Stalin)གྱིས། “མི་རིགས་ཤིག་རྩ་མེད་གཏོང་དགོས་ན། ཐོག་མར་མི་རིགས་
དེའི་སྐད་ཡིག་མེད་པ་བཟོ་དགོས།” ཞེས་བཤད་པ་ནས་ཤེས་ཐུབ།

སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་

ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ལག་བསྟར་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་དང་ལྷོད་གཡེང་གཏོང་གི་ཡོད་པ་སྨོས་
མེད་ཐོག[3]

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ལྟར་

ཆགས་མིན་ཐད་བརྗོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་

ཡིག་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དུས་ཐོག་སླར་གསོ་མ་བྱུང་ཚེ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་
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[ ] Pema, T. (14 May 2014). Tibetan Language protected by law but neglected in practice.
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

ཉེན་ཡོད་ཟེར། དེ་ཡང་སྐད་བརྡ་རིག་པ་བ་ནཱི་ཀོ་ལཱ་ ཊོར་ནཱ་ཌར་(Nicolas Tour-

nadre)གྱིས། མི་རབས་གཉིས་གསུམ་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་

རྒུད་ཤུགས་ཆེའམ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད། འདས་ལོ་བཅོ་ལྔའི་ནང་ངས་ཉམས་

རྒུད་དེ་འདྲ་དངོས་སུ་མཐོང་སོང།[4] ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་གསུངས་ཡོད། ཡང་
ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་གིས་དེང་སང་བོད་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སླར་གསོ་དང་དར་

ཁྱབ་འགྲོ་ཚུལ་རྗོད་ཀྱི་ཡོད། བརྗོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀར་བདེན་པའི་ཆ་ཡོད་

དེ། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བྱུས་འདྲ་མིན་དང་མཁྲེགས་འཛིན་ཅན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འགའ་ཤས་
ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་ཡི་ཡོད། ཉམས་རྒུད་དེ་
ཉིད་རང་བཞིན་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཅིག་མིན་པར་ཕྱིའི་བཙན་གནོན་གྱི་འོག་ཏུ་ཉམས་
རྒུད་སོང་བས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོར་དམིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་དང་དོ་ཁུར་

དགོས་པའི་སེམས་ཚོར་ཞིག་བྱུང་ནས་རང་སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་སྤེལ་ཆེད་ལས་འགུལ་རབ་དང་རིམ་

པ་སྤེལ་གྱི་ཡོད། བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་
ཤུགས་ཆེ་འཕེལ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་

གི་འཕྲུལ་ཆས་ཁག་གི་ནང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པ་དེའང་སྐད་ཡིག་དར་ཁྱབ་དང་
རྒྱུན་འཛིན་ཡོང་རྒྱུར་དགེ་མཚན་མཐོང་ཞིང་།

ད་ལྟ་ངས་དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་

ཐོག་མར་བོད་ནང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་གནས་བབས་དང་། དེ་ནས་
བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་པ་སླར་གསོ་བྱེད་ཚུལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

4

[ ] Tournadre, N. (2003). Roundtable before the Congressional executive commission on
China on teaching and learning Tibetan: The role of the Tibetan language in Tibet’s future April 7, 2003. Retrieved November 11, 2011, from http://www.cecc.gov/pages/roundtables/040703/index.php

3

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དང་པོ། བོད་ནང་གི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་གནས་བབས།
༡། སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད།
མཁས་དབང་མང་པོས་གསུངས་པ་ལྟར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཤེས་ཚན་རིག་

གསུམ་ལྷན་ཁང་(UNESCO)གིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕྲུ་གུར་སོ་སོའ ་ི ཕ་སྐད་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་རྒྱུ་གལ་ཆེར་བརྩིས་ཤིང་།
གཞི་བརྟན་པོ་སྐྲུན་ཐུབ་ལ།

དེས་ཕྲུ་གུའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྨང་

ཁྱིམ་ཚང་དང་སྔོན་འགྲོའ་ི སློབ་གྲྭར་ཕ་སྐད་བེད་སྤྱོད་

གཏོང་བ་དེས་ཕྲུ་གུས་སོ་སོའ་ི ཕ་སྐད་འབྲི་ཀློག་ཤེས་པ་མ་ཟད།

ཐོན་རྗེས་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་ཤེས་རྒྱུར་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་དང་།[5]
གཞན་དག་ཤེས་སླ་བའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གཞི་རིམ་འོག་མ་

རིག་གནས་

དེར་བརྟེན་གནད་དོན་འདི་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྟོང་ལོ་གསར་པའི་དམིགས་ཡུལ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་
གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།[6]

འོན་ཀྱང་བོད་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་

ཁྲིད་བྱེད་རྒྱུར་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་ལྡན་ཞིག་མེད་པར་མཐོང་།

དེར་རྐྱེན་འདྲ་མིན་ཡོད་སྲིད་ཀྱང་གཅིག་ནི་རྒྱ་གཞུང་དཔོན་རིགས་དང་

ལས་བྱེད་མང་པོས་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེན་ཁར་བརྩིས་ཏེ་བོད་ཕྲུག་ཚོའི་ཕ་

སྐད་ནང་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག་བྱས་དང་བྱེད་

བཞིན་པ་སྟེ། ཐོག་མར་མཐོ་འབྲིང་དང་དེ་ནས་དམའ་འབྲིང་ཡན་ལ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་

སློབ་ཁྲིད་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་སློབ་ཆུང་མང་པོའ ་ི ནང་ལའང་འགོ་

5

[ ] UNESCO. (2013). International Mother Language Day’s Theme: Books for mother tongue education. Retrieved March 27, 2013, from http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-mother-language-day/

6

[ ] Meeting Millennium Development Goals through local languages. Retrieved November
12, 2013, from http://www.sil.org/about/why-languages-matter
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བཙུགས་ཟིན་ལ།

བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

རིང་མིན་སྔོན་འགྲོའ་ི སློབ་གྲྭ་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་

འགོ་འཛུགས་སྲིད་པ་རེད།

བོད་རིགས་ཕ་མ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི ཕྲུ་གུའི་“མ་

འོངས་མདུན་ལམ་”ཆེད་དུ་བོད་ཡིག་ལས་རྒྱ་ཡིག་གལ་ཆེ་བར་བརྩིས་ནས་རྒྱ་སྐད་

སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཏོང་བ་དང་།

ཡང་སློབ་ཕྲུག་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་བོད་

མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་ལ་ཞབས་འདེགས་ལེགས་པ་ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བཅངས་
ནས་རྒྱ་སྐད་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད།[7]

གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གི ་ རྩ་ཁྲི མ ས་དང་བཅའ་ཁྲི མ ས་གཞི ར ་བཟུང་བོ ད ་མི ་

མང་བའི ་ སློ བ ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློ བ ་ཁྲི ད ་བརྒྱུད་ལམ་བོ ད ་ཀྱི ་ སྐད་ཡི ག ་སྤྱོ ད ་དགོ ས ་པ་

གསལ་ཡོད་ཀྱང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོའ་ི རྒྱ་གཞུང་གི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ལྟར་ན་
བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་མི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥་༤༦ བོད་མི་ཡིན་ཡང་ས་ཁུལ་དེ་ཚོའི་

སློབ་འབྲིང་ཡན་ལ་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡིག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མིན་པར་རྒྱའི་
སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།[8]

དེས་མ་ཚད་པེ་ཅིང་སྲིད་གཞུང་གིས་

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་མ་ཐག་སློབ་ཆུང་
ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་རྒྱ་ཡིག་འཁྲིད་རྒྱུའི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།[9]

སླར་ཡང་ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༧ ནས་བཟུང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་སློབ་འབྲིང་ཤེས་
ཡོན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནང་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་ལས་བོད་ཕྲུག་ཚོར་སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་

གསུམ་པའི་ཚབ་ལ་ལོ་རིམ་དང་པོ་ནས་རྒྱ་ཡིག་སློབ་རྒྱུ་འོས་འཚམས་ཡིན་པར་
བརྩིས་ཡོད།[10]

7
8

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་ལོ་གྲངས་བཅོ་ལྔའི་སློབ་གསོ་རིན་མེད་

[ ] Zenz, A. (2014). Tibetanness under threat? Leiden, Boston: Global Oriental.
[ ] Report prepared by CTA (1995). The World-Wide Web Virtual Library. Retrieved June
2, 2012, from http://www.ciolek.com/WWWVLPages/TibPages/TibetWomen-Exile.html
[ ] འགར་རྩེ་འཇིགས་མེད། (༢༠༡༣) བཙན་པོའ་ི སྙིང་སྟོབས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ཤོག་གྲངས། ༩༧།

9
10]

[

Bass,C. (1998). Education in Tibet Policy & Practice since 1950. (TIN). London &

New York. Zed books p.237, 240
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཡིན་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ི སྲིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་གསུམ་ཡན་ནས་
རྒྱའི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་འགོ་ཚུགས་ཀྱི་ཡོད།[11]

དེ ་ ཡང་བོ ད ་ནང་དུ་མདོ ་ སྟོ ད ་སྨད་གཉི ས ་ཀྱི ་ ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་མ་

གཏོགས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་གཙོས་པའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སློབ་

འབྲིང་ཆ་ཚང་གི་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་དེ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཚར་ཡོད་པ་མ་
ཟད། བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི ནང་སློབ་ཚན་ཆ་ཚང་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ནང་སློབ་
ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ལ།

བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནི་སྐད་ཡིག་བརྗེ་ལེན་

གྱི་སྐད་གཉིས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚབ་ལ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་འཇོག་རྒྱུར་
འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད།[12]

བོ ད ་རང་སྐྱོ ང ་ལྗོ ང ས་ཙམ་མ་ཟད་མཚོ ་ སྔོ ན ་ཞི ང ་ཆེ ན ་ཡུལ་ཤུལ་བོ ད ་

རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭའི་ནང་དུའང་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཅན་གྱི་ཤེས་ཡོན་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དར་དམར་སློབ་ཆུང་དུ་
གཟའ་འཁོར་རེར་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཚན་དྲུག་དང་། བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་དྲུག། དེ་མིན་
རྩིས་རིག་དང་། ལོ་རྒྱུས། ས་ཁམས། ཨིན་ཡིག་སོགས་སློབ་ཚན་གཞན་རྣམས་རྒྱ་
སྐད་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།[13]

ས་ཁུལ་དེར་རྒྱ་བོད་སྐད་རིགས་གཉིས་ཀའི་

ཐོག་དངོས་ཁམས་རིག་པ་དང་རྫས་འགྱུར་རིག་པ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་

དགེ་རྒན་དཀོན་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཤེས་ཡོན་ལས་

11]

[

Fang, Yang. (6 September 2012). China extends free education in Tibet to preschool. Retrieved 12 September 2012 from http://news.xinhuanet.com/english/china/201209/06/c_131832321.htm
[ ] de Varennes, F. (2006). Language Rights of Minorities and Increasing Tensions in

12

the People’s Republic of China. Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, 7 (2).
Retrieved from http://researchrepository.murdoch.edu.au/11269/
[ ] བཀྲ་འདུལ། (༢༠༡༤།༡༠།༣༠) མཚོ་སྔོན་གྱི་བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་རྟོགས་པའི་རྩིས་དངོས་རྫས་གསུམ་གྱི་དགེ་རྒན་

13

དཀོན། http://tb.tibet.cn/2010jy/xw/201410/t20141030_2079993.htm དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༤།༡༡།༢ ལ་བཏོན།
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཀྲོའུ་མིན་པང་(Zhou Mingbang)གིས་ཁོ་ཚོའི་

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་
ནས་བོད་ཡིག་གི་ཆུ་ཚད་ཇེ་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཤད་ཡོད་ཀྱང་།[14]

ལག་

བསྟར་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ཐོག་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ལམ་ཁག་པོ་ཆགས་ཡོད།

དེ་བཞིན་མཚོ་ཤར་དཔའ་ལུང་རྫོང་དུ་བོད་མི་གྲངས་ཉུང་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་

པར་བརྟེན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་མེད་པ་
བཟོས་པ་མ་ཟད། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་དང་དེའི་རྗེས་ལ་བོད་ཡིག་དང་སོག་ཡིག་
ནང་ཡོད་པའི་སློབ་དེབ་དང་ཀློག་དེབ་རྣམས་ཀྱང་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད།[15]

དེ་

ནས་བཟུང་ས་གནས་དེའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་
བཞིན་ཡོད་པ་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་དུ་གྱུར་ཡོད།

ཛ་དྲག་གི་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་དང་པོའ་ི ནང་མཁས་

དབང་འཇི ག ས་མེ ད ་རྒྱལ་མཚན་གྱི ས ་ཀྱང་མཚོ ་ སྔོ ན ་ཞི ང ་ཆེ ན ་དམངས་འཐུས་

ཚོགས་ཆེན་དང་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀའི་ནང་།[16] བོད་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་

མང་པོའ་ི ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུ་བོད་སྐད་ནང་ཁྲིད་པ་ཙམ་ལས། གཞན་

རྩིས་དངོས་རྫས་གསུམ་སོགས་སློབ་ཚན་ཁག་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་འཁྲིད་བཞིན་པ་ནི་ནོར་
འཁྲུལ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག

རྒྱ་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་མིན་ཡང་། བོད་ཕྲུག་ཚོར་

14] བཀྲ་འདུལ། (༢༠༡༤།༡༠།༣༠) མཚོ་སྔོན་གྱི་བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་རྟོགས་པའི་རྩིས་དངོས་རྫས་གསུམ་

[

གྱི་དགེ་རྒན་དཀོན། http://tb.tibet.cn/2010jy/xw/201410/t20141030_2079993.htm དྲ་མཐུད་འདི་ནས་

༢༠༡༤།༡༡།༢ ལ་བཏོན།
[ ] Zenz, A. (2014). Tibetanness under threat? Leiden, Boston: Global Oriental. p.96
[ ] མཁས་དབང་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༡༤) འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བོད་ཁུལ་སློབ་གསོར་བཏོན་

15
16

པའི་བསམ་འཆར། http://www.tbmgar.com/zwndbw.asp?id=2487 དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༤།༡།༢༤ ལ་བཏོན།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚབ་ལ་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུའི་ལམ་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱས་དང་

བྱེད་བཞིན་པ་དེ་ནོར་འཁྲུལ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ཡི་
སྐད་ཡིག་ཐོག་ཤེས་ཡོན་རག་པའི་བོད་ཕྲུག་མང་ཆེ་བའི་བོད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་བྱེད་

རྒྱུའི་ནུས་པ་བརླགས་པ་མ་ཟད་བོད་སྐད་ཀྱང་ཤོད་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།[17 ]
ཤེས་ཡོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་

རེད། བོད་ཕྲུག་ཚོར་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འཛིན་

གྲྭའི་ནང་གང་བསླབས་པ་མགོ་མི་འཚོས་པ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། རྒྱའི་སྐད་

ཡིག་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་རྣམས་རྗེས་སུ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཡིག་གི་
འགོག་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་ཤེས་ཚད་ལྟར་གྲུབ་འབྲས་འདོད་བློ་ཚིམ་པ་ཞིག་
སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད།[18]

གང་ལྟར་བོད་མི་རིགས་ལ་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་རྗེས་བོད་རིགས་

གནས་སྡོད་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་
པོ་ཆགས་ཡོད།

དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་

༡༩༩༥

ནང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ནང་ཁུལ་གྲོས་བསྡུར་

ཞིག་སྐབས་ཤེས་ཡོན་པ་ཞིག་གིས།

“གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གནས་ཚད་

བར་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡིག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཏན་འབེབས་དང་ལག་
བསྟར་བྱས་ནས་གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཡག་པོ་བྱུང་

ཚེ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་མི་རིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་སེལ་བར་ཕན་

རླབས་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་རེད།”[19] ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་དེའི་ཐབས་ལམ་ནི། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༨༨ ལོའ་ི བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང། བེད་

17]

[

Bass, C. (1998). Education in Tibet Policy & Practice since 1950 (TIN). London &

New York. Zed books p. 239
[ ] མཚོ་སྔོན་སློབ་དགེ་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བཅར་འདྲི་ཞུས།
[ ] Bass, C. (1998). Education in Tibet Policy & Practice since 1950(TIN). London & New York. Zed books p. 244

18
19

8

བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

སྤྱོད། གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་འགའ་ཞིག་[20]ཅེས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་

ཡིན། གཏན་འབེབས་དེའི་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནང་ཚུད་དུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་
ནང་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡིན་པའི་དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་འགོ་

འཛུགས་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ནང་ཚུད་དུ་དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་ཚན་ཆ་

ཚང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོ་ནས་བཟུང་རིམ་

པས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ི སློབ་ཚན་མང་ཆེ་བ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཡོད་
པ་བྱ་རྒྱུ་དང། གཞུང་གི་ལས་རིགས་ཁག་ནང་ལས་ཀ་རག་རྒྱུ་དང་གོ་གནས་འཕར་
རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚད་ལྡན་ཤེས་དགོས་པ་དང་།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོ་མཇུག་ལ་གཞུང་གི་ཡིག་འབྲེལ་ཆ་ཚང་བོད་ཡིག་ཐོག་བྱ་རྒྱུ་སོགས་

གསལ་ཡོད་ཀྱང་[21 ]གཏན་འབེབས་དེ་ཉིད་རྒྱུན་རིང་གནས་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་

དོན་ཚན་དེ་དག་ཆ་ཚང་གྲུབ་མེད།[22]

གཏན་འབེབས་ཡིག་ཆ་དེ་ཉིད་གཞིར་བཞག་ཐོག་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་

པ་མཆོག་དང་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་བོད་ཡིག་
ཚོད་བལྟའི་འཛིན་གྲྭ་མི་འདྲ་བ་བཞི་སྟེ།

ལྷ་སར་གཉིས་དང་གཞིས་ཀ་རྩེ་དང་ལྷོ་

ཁར་གཅིག་རེ་བཅས་དབུ་འཛུགས་གནང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་བོད་རང་སྐྱོང་

20]

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་། བེད་སྤྱོད། གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་
འགའ་ཞིག (ཚོད་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་) དོན་འཁྱོལ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིབ་སྲོལ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ༡༩༨༩ ལོའ་ི
དུས་དེབ་དང་པོ། སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ ༡༡།
དབང་འདུས་ཚེ་རིང་དང་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། བོད་ཀྱི་སྒྲ་སྒྱུར་ལོ་རྒྱུས་དང་ལོ་ཙཱ་བ་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ་གསལ་
བའི་མེ་ལོང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་། བེད་སྤྱོད། གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་
འབེབས་འགའ་ཞིག (ཚོད་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་) དོན་འཁྱོལ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིབ་སྲོལ། (༢༠༠༡) མི་རིགས་དཔེ་
སྐྲུན་ཁང་། ཤོག་གྲངས་ ༤༠༧།
[ ] བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་དང་། བེད་སྤྱོད། གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་
འགའ་ཞིག (ཚོད་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་) དོན་འཁྱོལ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིབ་སྲོལ། བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩
ལོའ་ི དུས་དེབ་དང་པོ། སྤྱིའི་དེབ་གྲངས་ ༡༡། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས།
[

21

22]

[

Policy shift in teaching in Tibet. (1997). World Tibet Network News-TIN. Retrieved April 27,

2013, from http://www.radioradicale.it/exagora/policy-shift-in-teaching-in-tibet-tin
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ལྗོངས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཚོད་བལྟའི་སློབ་འབྲིང་ནས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཆ་སྙོམས་བརྒྱ་
ཆ་ ༨༠ ཡིས་ཡིག་ཚད་གྲུབ་འབྲས་ལོན་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་པའི་

བོད་ཕྲུག་ཆ་སྙོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༩ མ་གཏོཌ་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་མེད་པ་མ་

ཟད། བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ནང་གི་བོད་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༦༦ གིས་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཚན་

གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཐོན་བྱུང་ཡང་རྒྱ་ཡིག་སློབ་འབྲིང་ནས་བོད་ཕྲུག་ཆ་སྙོམས་བརྒྱ་
ཆ་ ༦༡ གིས་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཚན་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་[23]པ་དང་། ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་
རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནང་དུའང་བོད་ཡིག་ཚོད་བལྟའི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་དང་དེའི་མཉམ་
དུ་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་ལ་ཚོད་བལྟ་བྱེད་སྐབས།

རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་ལས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་
དེའི་བསླབ་གཞི་དུས་ཐོག་ཏུ་ཚར་བ་མ་ཟད་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པ་བྱུང་ཡོད།[24 ]

གྲུབ་འབྲས་དེ་དག་གིས་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་རང་གིི་ཕ་སྐད་ནང་ཐོབ་ཚེ། རིག་ཚན་
ཁག་གི་ནང་དོན་རྟོགས་སླ་བ་དང་། ཕྱིས་སུ་སྐད་ཡིག་གཞན་ཤེས་སླ་བ་ཡོད་པ་སྐད་
བརྡ་རིག་པ་བ་ཚོས་གསུངས་པ་བཞིན་བདེན་པར་གྲུབ།

གོང་སྨྲས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཚོད་བལྟའི་སློབ་འབྲིང་གི་གྲུབ་འབྲས་ལ་དགའ་

བསུ་དང་བསྟོད་བསྔགས་འབུལ་མཁན་མི་ཉུང་བ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་གཅིག་གསེར་

ཚང་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་།[25] དེ་བཞིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམར་ཤོག་
ཚོགས་པའི་སྐབས་དེའི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ཟླ་
༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཐོག་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་དེ།

23]

[

Bass, C. (1998). Education in Tibet Policy & Practice since 1950 (TIN). London &

New York. Zed books p. 237
[ ] Bass, C. (1998). Education in Tibet Policy & Practice since 1950 (TIN).Lon-

24

don & New York. Zed books p. 236
[ ] བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག (༡༩༩༥) དེབ་ཕྲེང་གསུམ་པ། བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག་རྩོམ་སྒྲིག་པས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་
དཔེ་སྐྲུན་ཞུས། ཤོག་གྲངས་ ༡༠།

25
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་དམའ་འབྲིང་འགའ་ཤས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་
སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ཚོད་བལྟ་བྱས་ཡོད་པར།

དེའི་གྲུབ་འབྲས་དང་ཨང་ཐོབ་རྒྱ་

ཡིག་ཐོག་སྦྱངས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ལས་ཧ་ཅང་མཐོ་བ་དང་ལེགས་པ་བྱུང་འདུག དེ་

འདྲ་སོང་ཙང་མཇུག་བསྡོམས་བརྒྱབ་འོས་པ་ཞིག་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་

རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་ཆས་གོང་འཕེལ་བརྒྱུད་མི་

རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ནུས་པ་ལས་
ལྷག་པའི་ནུས་པ་གཞན་གཅིག་ཀྱང་མེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གསལ་པོ་རེད་འདུག[26]

འོ ན ་ཀྱང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་དང་བོ ད ་རང་སྐྱོ ང ་ལྗོ ང ས་ས་གནས་སྲི ད ་

གཞུང་གཉི ས ་ཀྱི ས ་བོ ད ་ཡི ག ་ཚོ ད ་བལྟའི ་ འཛི ན ་གྲྭའི ་ ཡི ག ་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་

ལེགས་ཐོན་བྱུང་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པོ་དེ་དག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་
མཐུན་འགྱུར་མེད་པ་དང་།
པ།[27]

ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོར་འདོད་པ་མེད་

བོད་ཡིག་ནང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཉུང་དྲགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒོ་བརྒྱབ་པ་རེད།

དེའི་ཚབ་ཏུ་སློབ་ཆུང་སྐད་གཉིས་

ཚོ ད ་བལྟའི ་ འཛི ན ་གྲྭ་འགོ་ བཙུགས་པའི ་ ནང་སློ བ ་ཚན་ཤུགས་ཆེ ་ བ་རྒྱ་ཡི ་ སྐད་
ཡིག་ཐོག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།[28]
བརྒྱབ་པ་དང་།

བོད་ཡིག་ཚོད་བལྟའི་སློབ་འབྲིང་རྣམས་སྒོ་

དེ་བཞིན་ལྷ་ས་བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་

སློབ་ཚན་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ནང་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་བ་

26]

[

Bass, C. (1998). Education in Tibet Policy & Practice since 1950 (TIN). London &

New York. Zed books p. 236
[ ] Bass, C. (1998). Education in Tibet Policy & Practice since 1950 (TIN). London &

27

New York. Zed books p. 237
[ ] Policy shift in teaching in Tibet. (1997). World Tibet Network News-TIN. Retrieved April 27,

28

2013, from http://www.radioradicale.it/exagora/policy-shift-in-teaching-in-tibet-tin
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་བོད་མིའི་སྒེར་ལངས་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༣༨ པའི་ཐོག་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།[29]

སློབ་ཆེན་དེར་སློབ་འཇུག་

བྱས་པའི་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པ་དང་

བོད་ཕྲུག་ཚོས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཙམ་མ་གཏོགས་
སློབ་ཚན་གཞན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ནང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།[30]

དེ་བཞིན་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དུའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་རྔ་

བ་མཛོད་དགེ་རྫོང་གི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཀྲང་ཐན་ཁེ་(Zhang
Tianke)ཡིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི རྔ་བ་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་གི་དབུ་

འཛིན་དོ་དམ་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་འདུའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་
གཏམ་བཤད་ནང་། དེ་སྔ་ཁོ་རང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འགན་འཛིན་དང་གཏམ་གླེང་བྱེད་སྐབས་ཁོས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་

ཡོད་པའི་མཐོ་འབྲིང་ཁག་གི་སློབ་ཚན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་
ཡག་པོ་ཐོབ་ཡོད་ལུགས་དང་།
དང་།[31]

རྔ་བ་ས་ཁུལ་ནས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་

སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་ཡིག་གཙོ་བོར་བཟུང་

ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡོད།

ད་དུང་ཁོས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་

ཕྲུག་ཚོར་མ་འོངས་པར་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་པར་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ཤུགས་སྣོན་མང་

བ་རྒྱག་རྒྱུར་སེམས་ཤུགས་སྤར་བ་མ་ཟད། བོད་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་སློབ་
སྦྱོང་བྱས་ན་མ་འོངས་མདུན་ལམ་དང་འཚོ་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་ཡིན་པས།

བོད་ཡིག་གི་ཚབ་ལ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ནས་སྦྱངས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་དང་སྐད་གྲགས་

29] University of Southern California. The Tibetans. Retrieved June 2, 2012, from http://

[

www.usc.edu/dept/LAS/ir/cews/database/Tibet/tibet.pdf
[ ] གོང་དང་མཚུངས།

30
31]

[

ཀླུ་འབུམ། (༢༠༡༤།༡༡།༣) མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག http://tibetan.rfa.org/

tibetan/sargyur/protest-in-ngawa-zodgey-11032014133928.html དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༤།༡༡།༣ ལ་བཏོན།
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

ཆེ་བའི་རྒྱ་ཡིག་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་སློབ་འཇུག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད།[32]

རྒྱ་གཞུང་གི ་ དཔོ ན་རིགས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཤེས ་ཡོ ན ་གྱི ་ འགོ ་ ཁྲི ད ་ཅི ག ་གི ས ་མི ་
རིགས་དེ་གའི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཐོབ་རྗེས་མ་འོངས་མདུན་ལམ་དང་
འཚོ་བའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ངེས་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། དཀའ་ངལ་དེ་དག་
སེལ་ཐབས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་དང་ཁྲོམ་ར་གསར་སྐྲུན་

སོགས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་ལས།

སྐད་ཡིག་དེ་ཉིད་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་གྱིས་བཀའ་བཏང་བ་དེ་བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་མ་ཟད་ཚན་རིག་དང་
མི་མཐུན་པ་རེད།

བོད་ཕྲུག་ཚོས་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་རིག་གནས་གང་འདྲ་ཞིག་

སྦྱངས་རུང་མགྱོགས་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དེས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཤེས་ཡོན་འཕར་

མ་སྦྱོང་རྒྱུའི་འདུན་པ་དང་གདེང་ཚོད་རྙེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་
ཕལ་ཆེ་བས་བོད་ཕྲུག་ཚོར་རྒྱ་ཡིག་དང་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་

པ་དེས་བོད་ཕྲུག་ཚོས་ཤེས་དཀའ་བ་མ་ཟད་སློབ་སྦྱོང་འཕར་མ་སྦྱོང་རྒྱུར་སེམས་
ཤུགས་གཅོག་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཡིག་རྨོངས་སེལ་རྒྱུ་དང་བོད་

ཀྱི་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལས་ལྷག་པ་མེད་པས། དེའི་
སླད་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་རིམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོའ་ི དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཅིག་

ཅན་གྱི་གཏན་འབེབས་དེ་ཉིད་སླར་གསོ་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་

32]

[

ཀླུ་འབུམ། (༢༠༡༤།༡༡།༣) མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག http://ti-

betan.rfa.org/tibetan/sargyur/protest-in-ngawa-zodgey-11032014133928.html དྲ་མཐུད་འདི་ནས་

༢༠༡༤།༡༡།༣ ལ་བཏོན།

tibet.net. (November 5, 2014). Students protest imposition of Chinese language in Tibetan
schools in Ngaba. Retrieved November 5, 2014, from http://tibet.net/2014/11/05/studentsprotest-imposition-of-chinese-language-in-tibetan-schools-in-ngaba/
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཆེ།

དེ་མིན་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ཁག་ནང་བོད་དགེ་ཚད་ལྡན་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མུ་

མཐུད་གནས་རྒྱུ་དང་མ་འོ ང ས་པར་བོ ད ་དགེ ་ གཅི ག ་ཀྱང་མེ ད ་པའི ་ དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ངེས་ཡིན།

༢། བོད་མིའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཚད་ལྡན་ཅན་དཀོན་པ།
མི་རིགས་ཤིག་གསོན་གནས་ཐུབ་པར་མི་རིགས་དེའི་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོ་སྐྱེད་

སྲིང་ཚད་ལྡན་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་སའི་ལྟེ་གནས་ཚད་ལྡན་
དགོས་གལ་ཆེ།

འོན་ཀྱང་བོད་ནང་བོད་མིའི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་

ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཚད་ལྡན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལོ་ལྟར་བོད་མི་མང་པོ་ཧི་
མཱ་ལ་ཡའི་ལ་ལུང་བརྒལ་ཏེ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོང་གི་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་
མང་པོ་ཞིག་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ཚད་ལྡན་ཐོབ་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ་ཡིན་པ་རེད།[33]

དྷ་སར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དབུས་

སྣེ་ལེན་ཁང་གི་སྙན་ཐོར་གཞིགས་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༡༤ ལོ་འགོ་བར་དུ་བོད་

ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་བོད་མི་ཚོའི་ནང་ནས་སུམ་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཙམ་རང་ལོ་སུམ་
ཅུ་མན་གྱི་བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཤ་སྟག་རེད།[34] དེ་བཞིན་དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་

གཅིག་པུར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནས་ ༢༠༡༠ བར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་སློབ་ཕྲུག་

༡༤༠༠༠ ལྷག་སློབ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་།[35] ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་ལོ་
གསུམ་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའི་ན་གཞོན་ ༢༢༨ དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་གྱི་

33] EDD, DIIR & TCHRD. Issues facing Tibet today. Retrieved June 2, 2012, from http://

[

tibet.net/about-tibet/issues-facing-tibet-today/
[ ] Tsomo, S. (April 2013 & February 2014). Central Tibetan Reception Centre

34
35] སྐལ་བཟང་དབང་འདུས། བོད་དུ་འཛིན་པའི་ཀྲུང་གོའ་ི གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སློབ་གསོའ་ི སྲིད་ཇུས་གླེང་བ།

[

http://www.rangwang.net/index.php?essayId=2101 དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༣།༦།༢ ལ་བཏོན།
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

ཡན་ལག་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་འཇུག་བྱས་ཡོད།[36] གནས་སྟངས་འདི་ལྟ་བུས་བོད་

ནང་དུ་བོད་ཕྲུག་ཚོར་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པ་མངོན་ཐུབ།
དཔེར་ན།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྟའུ་

རྫོང་ཀི་རི་གྲོང་པ་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༤༠ སོན་པའི་བོད་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་
སློབ་གྲྭར་འགྲོ་མྱོང་མེད་པའི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནི་ཁོ་པའི་གྲོང་པ་གཙོས་པའི་ཉེ་འཁོར་

གང་ལའང་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་སློབ་གྲྭ་མེད་པར་བརྟེན་ཕ་མས་སློབ་
གྲྭར་བཏང་མེད་པ་དང་། ད་ལྟ་བོད་ཡིག་ཕྲན་བུ་ཤེས་པ་དེའང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཨ་ཞང་
ཡོད་སའི་དགོན་པར་ཕྱིན་ནས་སྦྱངས་ཚུལ་བཤད་སོང་།[37]
རོང་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་དེ།

ཡང་བོད་རིག་པ་སྡེ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢-༧༨ བར་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ཡོངས་ལ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་ནས་

བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་དང་བོད་ཡིག་གི་ཆེད་ལས། དེ་བཞིན་བོད་ཡིག་གི་དུས་དེབ་
བཅས་སྔོན་རྗེས་སུ་མཚམས་བཅད་པ་དང།

བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་འབོར་ཆེན་

ཞིག་ཁུ་བསྡུ་བྱས་པ་དང་ལས་གནས་ལས་བྲལ་དགོས་བྱུང་ཞིང་།

ཁྱོན་ཡོངས་

ལ་རྒྱ་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ཁྱབ་སྤེལ་བཏང་ནས་བོད་ཁུལ་དུ་བོད་
ཡིག་གི་སློབ་ཁྲིད་ཕལ་ཆེར་ཤུལ་མེད་དུ་ཕྱིན།

རྒྱ་ཆེའི་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་

ཚོ་ལ་བོད་ཡིག་སྦྱང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤོར་ཏེ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རང་སྦྱོང་བྱེད་
བསམས་ཀྱང་སྐབས་དེར་གཅིག་ནས་སློབ་དེབ་མེད་པ་དང།

གཉིས་ནས་སློབ་

ཁྲིད་བྱེད་མཁན་མེད་པ་དེ་འདྲའི་ཡིད་སྐྱོ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།[38]

ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་ལ་ཆ་མཚོན་ན། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་གིས་

དེ ་ སྔ་ཞི ང ་ཆེ ན ་དེ འི ་ སློ བ ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ལ་ཕེ བ ས་དུས་དེ ་ དག་གི ་ སློ བ ་ཁྲི ད ་རྩ་

36] Tsomo, S. (January 2011 to December 2013). Central Tibetan Reception Centre
[37] T.G., Personal communication, November 19, 2013
[38] སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། (༡༩༩༥) བདག་གི་རེ་སྨོན། དཀར་མཛེས་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་པར་འདེབས་བཟོ་གྲྭ ཤོག་གྲངས་ ༡༣༧
[
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

འཛི ན ་ནང་བོ ད ་ཡི ག་ཡོ ད ་ཀྱང་སློ བ་མ་ཚོ ར་སྦྱོ ང ་རྒྱུའི ་ གོ ་ སྐབས་མི ་ འདུག་ [39 ]
ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་། གལ་ཏེ་ཡུན་ནན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་དེའི་སྐབས་

ནས་བདེ་ཆེན་དང་། རྒྱལ་ཐང་། འཇོལ་མདའ། འབའ་ལུང་བཅས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོར་
བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཡོད་ཚེ། ས་ཁུལ་དེ་གའི་

སྒོ་བྱང་གཅིག་གི་སྟེང་“མཛེས་བཟོ་ཁང་”ལ་“མཛེ་བཟོ་ཁང་”[40]ཞེས་བྲིས་པའི་

གནས་སྟངས་ཐབས་རྡུགས་འདི་འདྲ་ཡོང་མི་སྲིད། དེ་མཚུངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡
ནང་རང་ལོ་ ༣༡ སོན་པའི་ཁམས་བདེ་ཆེན་གྱི་གྲྭ་པ་ཞིག་གིས་ད་ལྟའི་དུས་ལ་ཡུན་

ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གྲྭ་བཙུན་མིན་པའི་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ནང་

བོད་ཡིག་འབྲི་ཐུབ་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་རེད་[41] ཅེས་དང་། ཡང་བདེ་ཆེན་དུ་
རྒྱུན་རིང་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མྱོང་མཁན་བེན་ཧིལ་མེན་(Ben

Hillman)གྱིས་བོད་

ནང་དུ་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་སློབ་གྲྭར་རྩ་བ་ནས་འགྲོ་མྱོང་མེད་པ་དང་ཁོ་ཚོའི་
ནང་ལྟོ་གོས་དང་འཛིན་སྐྱོང་དུ་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་གི་རྨང་གཞིའི་
གནས་ཚད་ཡོད་མཁན་འགའ་ཤས་ཡོད་[42] ཅེས་བྲིས་འདུག

དེ་བཞིན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཨ་མདོ་བླ་

བྲང་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ཞིག་གིས། ལོ་རབས་བདུན་ཅུའི་ནང་རང་གི་ཕ་ཡུལ་དུ་

39] DIIR. (1996). The Panchen Lama lineage. p.16

[

Friends of Tibet, NZ (2010). His Holiness the Panchen Lama. Retrieved November 20,
2012, from http://www.friends-of-tibet.org.nz/his-holiness-the-panchan-lama.html
[ ] Hillman,B. (2013). Paradise under Construction: Minorities, Myths and Modernity

40

in Northwest Yunnan. Retrieved February 12, 2014, from https://crawford.anu.edu.au/pdf/
staff/ben_hillman/2013/paradise-under-construction.pdf
[ ] L.G.,Personal communication, January 27, 2014

41
42]

[

Hillman,B. (31 January 2010). Development with Tibetan Characteristics. Retrieved

May 2, 2102, from http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704094304575
030151739516536?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2F
SB10001424052748704094304575030151739516536.html#articleTabs%3Darticle
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

སློབ་ཆུང་འགྲིམས་སྐབས་བོད་ཡིག་སྦྱོང་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་མ་ཟད། གྲོང་རྡལ་
དུ་སློབ་འབྲིང་འགྲིམས་རིང་བདུན་ཕྲག་རེ་ལ་བོད་ཡིག་ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་ལས་

མེད་པ་དང་། ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་རྗེས་ནས་བཟུང་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་

གིས་བོད་ཡིག་སློབ་འབྲིང་གཉིས་(འབོ་ར་གྲོང་སྡེ་དང་བསང་ཆུ་རྫོང་)གསར་བཙུགས་

གནང་ཡོད་པར་བཤད།[43]

དེ་ནས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་འབྲོང་མདའ་གྲོང་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་

རང་ལོ་ ༣༠ སོན་པའི་བོད་མི་ཞིག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་འཛིན་མདའ་གྲོང་པའི་སློབ་ཆུང་

ལོ་རིམ་ལྔ་པ་ཐོན་རྗེས་བཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་པ་ཁོ་པའི་སློབ་ཆུང་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཆ་
ཚང་བོད་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་བོད་པ་དང་ལྔ་བཅུ་རྒྱ་མི་ཡིན་པ་དང། ཁོ་

པས་སློབ་ཆུང་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་རྒྱ་ཡིག་སྦྱོང་འགོ་བཙུགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཨང་
རྩིས་ཀྱང་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ནས་སྦྱངས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་སློབ་ཚན་གཅིག་གི་

ཚུལ་དུ་སྦྱངས་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་ནང་རྒྱ་ཡིག་ནས་བསྒྱུར་པའི་སྒྲུང་མང་པོ་
ཡོད་པར་བཤད།[44] ད་ལྟའི་ཆར་ཡུལ་ཤུལ་དུ་བོད་མི་ཚོས་མ་འོངས་པར་ལས་ཀ་ཐོབ་
ཆེད་བོད་ཡིག་ལས་རྒྱ་ཡིག་ཤུགས་ཆེ་བ་སྦྱོང་གི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་ཤུལ་

གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཁག་ནང་བོད་མི་མང་ཆེ་བས་རྒྱ་སྐད་མ་གཏོགས་བོད་སྐད་
རྒྱག་གི་མེད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བོད་མི་འབུམ་
གཉིས་ལྷག་གི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་སློབ་པའི་གོ་སྐབས་མེད།[45]

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༣༧ སོན་པའི་གྲྭ་

འགར་རྩེ་འཇིགས་མེད་ཀྱིས། “མི་ལོ་དྲུག་ཅུའི་ཡར་སྔོན་དུ་བོད་མི་རིགས་ནི་པེ་ཅིང་

43] P.T., Personal communication, January 13, 2014
44] T.W.,Personal communication, January 8, 2013
[45] མཁས་དབང་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༡༤) འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བོད་ཁུལ་སློབ་གསོར་བཏོན་པའི་བསམ་
[
[

འཆར། http://www.tbmgar.com/zwndbw.asp?id=2487 དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༤།༡།༢༤ ལ་བཏོན།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

སྲིད་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ཏུ་བཅུག་པ་ནས་རང་གི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁེ་དབང་
དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་བཅོམ་པ་ནི་རིག་གནས་བཙན་འཛུལ་གྱི་བརྙས་བཅོས་བཟོད་ཐབས་
བྲལ་བ་ཞིག་རེད།”[46] ཅེས་དང། ཡང་ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་གསུངས་དོན་ལ།

བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ནང་བོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ལ་
དབང་བའི ་ མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ སྐད་ཡི ག ་དང་མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ སློ བ ་གསོ འ ་ི མཐུན་རྐྱེ ན ་
འཛོམས་པའི་སློབ་ཆེན་གཅིག་ཀྱང་མེད་པར་སློབ་ཆེན་ཡོད་ཚད་རྒྱ་རིགས་སློབ་
ཆེན་ཚོའི་ཡན་ལག་ཁོ་ན་ཡིན།

དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་པ་གྲགས་ཆེན་ར་

རྒྱ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་འགྲོ་སོང་ཡོད་ཚད་སྒེར་ནས་ཕུལ་ཏེ།

བོད་རིགས་རང་ལ་དབང་བའི་སློབ་ཆེན་ཞིག་འཛུགས་རྩིས་བྱས་ཀྱང་པེ་ཅིང་
སྲིད་གཞུང་གིས་གཏན་འགོག་བྱས་པ་རེད།[47]

དེ ར ་བརྟེ ན ་བོ ད ་རི ག ས་གནས་སྡོ ད ་ལྗོ ང ས་དང་ཞི ང ་ཆེ ན ་ལྔའི ་ ས་ཁུལ་

མང་པོའ ་ི ནང་བོད་ཕྲུག་ཚོར་བོད་མིར་འཚམས་པའི་གཞི་རྩའི་ཤེས་ཡོན་ཐོབ་ཀྱི་

མེད། སྤྱིར་བོད་ཕྲུག་ཚོར་དང་པོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་

དང་རིག་གནས་ཁག་སློབ་ཁྲིད་ཀྱིས་བོད་མི་བཟང་པོ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་དང་དེའི་རྗེས་ལ་
རིག་གནས་གཞན་སློབ་ཁྲིད་བྱས་ཚེ་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་དང་།

རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་

རིམ་ཁག་གིས་སོ་སོའ ་ི འབངས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་པའི་ཤེས་
ཡོན་སློབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མཐོང་།

དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་བོད་ཕྲུག་ལོ་ཆུང་བྱིས་པ་

ནས་ན་གཞོན་དར་མ་རྣམས་ཤེས་ཡོན་ཚད་ལྡན་ཐོབ་ཆེད་རང་ཁྱིམ་དང་རང་སྲོག་

46] འགར་རྩེ་འཇིགས་མེད། (༢༠༡༣) བཙན་པོའ་ི སྙིང་སྟོབས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ཤོག་གྲངས། ༩༥།

[

VOA. (2013). Writer Gartse Jigme Sentenced to Five Years in Prison. Retrieved June 2,
2013, from http://www.voatibetanenglish.com/content/article/1661798.html
[ ] འགར་རྩེ་འཇིགས་མེད། (༢༠༡༣) བཙན་པོའ་ི སྙིང་སྟོབས། ས་རཱ་བོད་ཀྱི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ཤོག་གྲངས། ༡༠༤

47

VOA. (2013). Writer Gartse Jigme Sentenced to Five Years in Prison. Retrieved June 2,
2013, from http://www.voatibetanenglish.com/content/article/1661798.html
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་མང་ཚོགས་ནས་དེ་དང་

འབྲེལ་བའི་ཐོག་སྐྱོན་བརྗོད་དང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུའང་མེད་པ་ཆགས་ངེས། སྤྱིར་མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་རྨོངས་སེལ་རྒྱུ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཐབས་

ལམ་རན་ཤོས་ནི་མི་རིགས་དེ་གའི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་སེལ་མགྱོགས་པ་དང་ལས་
སླ་བ་ཡོད།

དེའི་རྗེས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་འགོ་བཙུགས་ན་སྤྱི་

སྒེར་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་མ་ཟད།

བོད་ཀྱི་ནང་དོན་རིག་པ་ནི་མི་རིགས་

སྤྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བཞིན་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོས་དོ་སྣང་དང་དང་ལེན་

བྱེད་བཞིན་ཡོད་པར་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཀྱང་རིག་གནས་དེ་ཉིད་མི་

རིགས་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རིགས་ལ་སྦྱོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་སྤྲོད་རྒྱུ་དང།
སྐུལ་མ་བཏང་བ་ཡིན་ན་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།
༣། ཁ་སྐད་མཉམ་བསྲེས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ།
དེང་གི་ཆར་བོད་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ནང་བོད་མི་ཚོས་ནང་

ཁུལ་གླེང་མོལ་བྱེད་སྐབས་བོད་སྐད་མཉམ་དུ་རྒྱ་སྐད་ཤུགས་ཆེ་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་
པའིི་རྐྱེན་གྱིས་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་སློབ་ཕྲུག་གི་དབར་ལ་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་
པའི་དུས་ལ་སླེབས་ཡོད།

ནས་གཙོ་ཆེ་བ་འགའ་ནི།

གནས་སྟངས་དེ་ལྟར་ཆགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོའ་ི ནང་
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དེང་དུས་བརྡ་གསར་གྱི་ཐ་སྙད་

འདང་ངེས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དང་། ཁྱབ་ཆེའི་སྐད་ཀྱིས་བོད་སྐད་ཐོག་གནོན་

ཤུགས་དང་། བོད་སྐད་གཙང་མ་བཤད་ན་རྗེས་ལུས་ཐེབས་པའི་རྣམ་པའམ། གོ་བརྡ་
སྤྲོད་ཐུབ་པའི་གདེང་ཚོད་མེད་པའམ། བོད་མི་ཚོས་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཤོད་རྒྱུ་གལ་
ཆེར་མ་བརྩིས་པའི་ཐོག་སྣང་མེད་བཏང་བ་བཅས་ཡིན།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དེའི་ཐད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་མཁན་པོ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་

གིས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད་དེ།

ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་རྫོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་པར་གནས་པའི་ཕ་མ་ཐམས་

ཅད་བོད་རིགས་གཤའ་མ་ཡིན་ངེས་ཀྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གཏན་
ནས་མི་ཤེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཚབས་པོ་ཆེ་ཞིག་འོང་གིན་འདུག

དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེ་

བས་བོད་ཀྱི་གཤིས་ཀའང་དོར་ཚར་འདུག་པས་ཧ་ཅང་བློ་ཕམ་པའི་གནས་ཤིག་
རེད།

དེ་མ་ཟད་བོད་རིགས་ལས་བྱེད་པ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཆེན་པོར་རློམ་པ་ཚོས་

ཀྱང་བོད་སྐད་དག་མ་ཞིག་ཤོད་ཐུབ་ཀྱིན་མི་འདུག་སྟེ་གཏམ་གྱི་ལྔ་ཆ་གཅིག་
གམ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་སྐད་ཡིན་པས་རྒྱ་སྐད་མི་ཤེས་མཁན་གྱིས་ད་ལྟ་བོད་ན་
གཏམ་མགོ་མཇུག་ཚང་བ་ཞིག་མཉན་རྒྱུ་རྙེད་དཀའ་མོ་རེད།[48]

དེ་བཞིན་ལྷ་སར་སྡོད་མིས་སྐད་ཆའི་ཚིག་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ནས་ ༤༠ བར་

རྒྱ་སྐད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་[49]ཨོཀ་སི་ཕོརྜ་(Oxford)གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་
ཚན་རིག་པ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཡོད།

དེ་མཚུངས་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་

ཆེན་མོའ ་ི སློབ་ཕྲུག་བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན་གྱིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཚན་གྱི་ལོ་
འཁོར་གསུང་བཤད་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བོད་སྐད་ནང་རྒྱ་སྐད་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་ཡོད།[50]

ཡང་མཚོ ་ སྔོ ན ་ཞི ང ་ཆེ ན ་མཚོ ་ཤར་དཔའ་ལུང་རྫོ ང ་དུའང་བོ ད ་རི ག ས་

ནང་ཁུལ་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སྐྱེས་དབར་རྒྱ་སྐད་གཅིག་པུ་དང་མི་རབས་རྒན་

48

] ༸ཆོས་རྗེ་དམ་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་དཔལ་བཟང་པོའ་ི གསུང་འབུམ།
གླེགས་བམ་བཞི་པ། ཤོག་གྲངས། ༡༣༡ ནས་ ༢༣༢ (གསེར་རྟ་བླ་རུང་ལྔ་རིག་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་བསྒྲིགས།
ཁ་བ་དཀར་པོ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲི་ཞུ་ཁང་གིས་པར་དུ་བསྐྲུན།)

[

49]
[50] Zenz, A. (2014). Tibetanness under threat? Leiden, Boston: Global Oriental. p.1
[

Kuzmin, S. L. (2011). Hidden Tibet: History of Independence and Occupation. Dharamsala. LTWA. p.420
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

པ་ཚོའི་མཉམ་དུ་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་བསྲེས་ནས་ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དཔའ་ལུང་
རྫོང་གི་མི་རྒན་རྣམས་རིམ་པས་རྫོགས་རྗེས་བོད་སྐད་ཀྱང་རིམ་པས་གོ་རྒྱུ་མེད་པ་
ཆགས་ངེས་རེད།[51]

དཔའ་ལུང་རྫོང་གི་གནས་སྟངས་འདི་ལྟར་ཆགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གཅིག་ནི་ས་གནས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སླེབས་རྗེས་རྒྱ་རིགས་ཧ་ཅང་མང་

པོ་སླེབས་ཏེ་དཔའ་ལུང་རྫོང་གི་མི་འབོར་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བོད་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་

ཆགས་པ་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་སྐད་བོད་སྐད་ནས་རྒྱ་སྐད་དུ་གྱུར་ཡོད།[52]
གང་ལྟར་བོད་ནང་དུ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྡིངས་ཆ་

མཐོ་དམན་དང་སྐད་ཆ་གལ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཚང་མས་བོད་རྒྱ་སྐད་གཉིས་
བསྲེས་ལྷད་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གོམས་གཤིས་འདི་ཉིད་རྒྱུན་འབྱམས་སུ་ཕྱིན་

ནས་མི་རབས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་བསྲེས་ལྷད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་

པ་མངོན་གསལ་ཇེ་དོད་དང་། ནམ་ཞིག་བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱིས་བོད་སྐད་མི་ཤེས་
པའི་དུས་ཤིག་སླེབས་ཉེན་འདུག དེའི་སྐབས་མན་ཇུ་མི་རིགས་རྒྱ་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་ཐིམ་པ་ལྟ་བུ་བོད་མི་རིགས་ཀྱང་འདི་ལྟར་གྱུར་ནས་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་
གཉིས་ཀྱི་དབར་དབྱེ་མཚམས་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

སྤྱི ར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནི ་ རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་སྐད་ཡི ག་

འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ལ།

ཁྲིམས་ཐོག་ནས་ཀྱང་སྐད་ཡིག་ཚང་

མ་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པར་བརྟེན། རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ལྷན་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་
གི་སྐད་ཡིག་དེ་ཚོའང་ངེས་པར་དུ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་དགོས།

སྐད་ཡིག་

བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་གྱི་མི་རིགས་དང་སྲིད་གཞུང་ཐུན་མོང་ནས་སྐད་ཡིག་དེ་

51]

[

Khamfilmproject. (2014). Valley of the Heroes (དཔའ་བོའ་ི ལུང་པ།)– TRAILER. Re-

trieved December 2, 2014, from https://www.youtube.com/watch?v=DYPfI7Ls38A and
http://www.khamfilmproject.org/valleyoftheheroes
[ ] Gyal, K. (2014). Valley of the heroes: Discussion Guide. Retrieved March 2, 2015,

52

from www.der.org/…/study-guides/valley-of-the-heroes-discussion-guide.pdf
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དག་མུ་མཐུད་སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་རྒྱུ་དང་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་

གལ་ཆེན་པོ་རེད། འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་སྐད་ཡིག་ཚང་མ་གཞུང་

དང་མི་རིགས་སོ་སོས་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ཉམས་མེད་གནས་
ཐུབ་པ་མ་གཏོགས་སྐད་ཡིག་དེ་ཚོ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་རང་རྐྱ་འཕེར་བ་ཞིག་མེད་པ་

གསལ་པོ་རེད། ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཉི་ཧོང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ལོ་རབས་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་

དུ་སོ་སོའ་ི སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་ཕྱིར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཁུལ་གང་
དུ་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཞིག་ཐོན་ཚེ་ཟླ་གཅིག་ནང་ལ་དཔེ་དེབ་དེ་ཉིད་སོ་སོའ ་ི སྐད་
ཡིག་ཐོག་ཀློག་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་ཟད།[53]

དེང་སང་༸གོང་ས་མཆོག་

གིས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་དཔེ་དེབ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་རྣམས་ཉི་ཧོང་གི་སྐད་ཡིག་ཏུ་ཆ་ཚང་བསྒྱུར་ཚར་ཡོད་

54]

[

པ་ཉི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་གིས་གསུངས་ཡོད། དེར་བརྟེན་མི་རིགས་

སོ་སོའ ་ི སྐད་ཡིག་དུས་བསྟུན་ཕྱུག་ཏུ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཉི་ཧོང་མི་རིགས་ནས་དཔེ་
བླང་འོས་པ་ཞིག་ཡིན།

༤། ཡིག་རིགས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི ཁ་སྐད་ཅན་དུ་གྱུར་པ།
བོ ད ་ཀྱི ་ ཡི ་ གེ འི ་ འབུར་དུ་ཐོ ན ་པའི ་ ཐུན་མོ ང ་མ་ཡི ན ་པའི ་ ཁྱད་ཆོ ས ་གལ་ཆེ ་ བ་
གཅིག་ནི།

བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་

ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི་སོག་ཡུལ་དང་། འབྲུག་ཡུལ། བལ་

53] DIIR, CTA. (2003). From the heart of the Panchen Lama (Major speeches and a peti-

[

tion: 1962-1989). Dharamsala. p.58
[ ] Narita. (6 April 2014). His Holiness the Dalai Lama arrives in Japan. Retrieved April

54

7, 2014, from http://tibet.net/2014/04/06/his-holiness-the-dalai-lama-arrives-in-japan-4/
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

ཡུལ། ཨུ་རུ་སུ། པཱ་ཀི་སི་ཏན་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་
མི་རིགས་མང་པོས་སྤྱོད་པའི་ཡི་གེ་ཡར་ཐོན་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་

རིན་ཐང་དང་གལ་གནད་དེ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་ནུབ་ཕྱོགས་པས་
ངོས་འཛིན་ཐོག་སྦྱོང་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུར་ཧུར་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ནང་དུ་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་མཐོང་ཆུང་གིས་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་བཟོས་རྐྱེན་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་
དེའང་ཉམས་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་གིས་ཡིག་འབྲུ་ཁྲི་
བདུན་གྱི་སྙན་ཞུའི་ནང་འདི་ལྟར་འཁོད་ཡོད་དེ།

མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་མི་ནང་ཁུལ་ལའང་གོ་བརྡ་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པའི་

ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ་འདྲའང་ཡོང་གི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དབུས་

གཞུང་དང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་ངོས་ནས་ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་དེ་
བོད་ཀྱི་སྐད་ཚད་ལྡན་དུ་བརྩིས་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ་དང།

ཚད་ལྡན་མེད་

པའི་སྒྲ་གདངས་རྣམས་སོ་སོའ་ི འདོད་པ་གཞིར་བཟུང་དག་ཆ་འབྲི་ཡི་འདུག དེ་

འདྲ་སོང་ཙང་ལྷ་སའི་ཡུལ་སྐད་མི་ཤེས་མཁན་ཚོས་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་གོ་དོན་ཆ་

ཚང་རྟོགས་མི་ཐུབ། དེ་བཞིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དང་། ཀན་སུ། ཟི་ཁྲོན། ཡུན་
ནན། དེ་མིན་གྱི་ས་ཁུལ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དང་དྲུང་

ཡིག་ཚོས་ཀྱང་སོ་སོའ ་ི ཡུལ་སྐད་དེ་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐད་ལ་བརྩིས་ནས་འབྲི་ཡི་
འདུག དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཁུལ་གཞན་གྱི་མི་ཚོས་སྐད་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་གོ་

དོན་ཆ་ཚང་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལག་བསྟར་འདི་ཚོས་བོད་ཀྱི་
ཡི་གེའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ནུས་པ་དེ་མེད་པ་བཟོས་ཡོད།[55]

དེ་བཞིན་མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཀྱང་སྐྱོན་བརྗོད་འདི་
ལྟར་གནང་ཡོད་དེ།

55

[ ] པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ། (༡༩༦༢) ཡིག་འབྲུ་ཁྲི་བདུན་གྱི་སྙན་ཞུ། བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་པར་སྐྲུན་ཞུས།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

རྒྱ་གཞུང་དཔོན་རིགས་འགའ་ཞིག་གིས་ཡི་གེའི་ནང་ཁ་སྐད་གཞིར་བཟུང་ནས་
འབྲི་དགོས་པ་མ་ཟད།

ཁ་སྐད་ཀྱི་ནང་ནས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྐད་དེ་བོད་ས་

གནས་སུ་ཁྱབ་པའི་སྐད་ཡིན་པས་འབྱུང་འགྱུར་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁ་སྐད་དེ་ཁྱབ་
བརྡལ་གཏོང་དགོས་པ། དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་དགོས་པ། སྔར་ ཡོད་
སུམ་རྟགས་དང་།

དག་ཡིག་གི་འགྲོ་ལུགས་མེད་པ་བཟོས་ནས་སུམ་རྟགས་ཀྱི་

གཞུང་གསར་པ་དང་། དག་ཡིག་གསར་བཟོ་དགོས་པ་བཅས་ནི་ཁ་ཕྱོགས་ཆེན་པོ་
ཡིན་པ། ཁ་ཕྱོགས་དེ་དང་མ་མཐུན་པའི་བྱེད་སྟངས་དང་ཤོད་སྟངས་ཚང་མ་རྙིང་

ཞེན་རིང་ལུགས་དང་། ཕྱི་བཤོལ་རིང་ལུགས། རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཆེན་པོའ་ི

གྲུབ་འབྲས་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དེ་ནི་གནས་

ཚུལ་དངོས་དང་མི་མཐུན་པའི་གསར་གཏོད་ཉེན་མཆོང་རིང་ལུགས་ཞིག་ཡིན་པ་
ལས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་གསར་གཏོད་ཅིག་གཏན་ནས་མ་རེད།[56]

ཡང་མཁས་དབང་དགེ ་ འདུན་ཆོ ས ་འཕེ ལ ་གྱི ས ་ཀྱང་འདི ་ ལྟར་གསུངས་
གནང་བ་སྟེ།

དེང་སང་མཐའ་མི་འགའ་ཞིག་གིས། དབུས་ཀྱི་ཕལ་སྐད། བླ་དྭགས་ཀྱི་ཕལ་སྐད་
སོགས་སྣང་བར་གང་དྲན་གྱིས་སྐད་མཛོད་དང་གླེགས་བམ་སྡེབ་པ་འདི་རིགས།
བརྒྱ་ལ་དར་སྲོལ་ཆེ་རུ་སོང་ན།

ཡུལ་སོ་སོའ་ི ཕལ་སྐད་མི་འདྲ་བའི་རྐྱེན་གྱིས།

བོད་ཀྱི་སྐད་སྤྱི་ཡང་དུམ་བུར་ཆད་དེ།

ནམ་ཞིག་ན་ཡུལ་སོ་སོའ་ི སྐད་དང་ཡི་

གེ་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་མི་འཕྲོད་པ་ཞིག་འོང་ངེས་ལ། སྐད་ཡིག་སོ་སོར་གྱེས་པས།

བསམ་འཁྱེར་དང་སྤྱོད་ལམ་སོགས་ཀྱང་ཐ་དད་དུ་སོང་སྟེ། མཐར་བོད་ཀྱི་རིགས་

56]

དང་རྒྱལ་ཁམས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་སིལ་བུར་འཐོར་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བ་ལགས།

མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས། (༢༠༠༤) སྐད་ཡིག་དང་སློབ་གསོ། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང།
ཤོག་གྲངས་ ༢༧༢།

[
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱིས་གསུངས་གསལ་ལ།

མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་དང་མཐུན་པར་བྱེད་དགོས་ཞེས་འུར་རྒྱག་མོད།
མང་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་དང་མཐུན་པར་བྱེད་ཨེ་ཐུབ་མི་ལྟ་བར།
མིང་ཚིག་དོར་ཏེ།
པ་ནི།

དོན་ལ་ནི་

བོད་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོའ་ི

ཡུལ་སྐད་ཀྱི་མིང་ཚིག་རེ་ཁྱེར་ཡོང་ནས་སྤྱི་སྐད་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་

སྐད་ཡིག་གཅིག་གྱུར་དུ་འགྲོ་བ་གེགས་བྱེད་པའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡིན་པར་

སེམས།[57]

མདོ ་ སྟོ ད ་སྨད་གཉི ས ་ཀྱི ་ བོ ད ་མི ་ ཞི ག ་སྟོ ད ་མངའ་རི ས ་སུ་སླེ བ ས་སྐབས་

ཡུལ་སྐད་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་སྤྲོད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གི་ཡོད་
ཀྱང་། བརྡ་སྤྲོད་དང་སྒྲོམ་གཞི་ཚད་ལྡན་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་

ཕན་ཚུན་གོ་བརྡ་གསལ་པོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་གཅིག་
ཏུ་སྡོམ་ཐུབ་པའི་གསེར་གྱི་སྐེ་རགས་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད། དེ་བས་འཛམ་གླིང་
ཡོངས་ལ་ཕན་པའི་ནང་དོན་རིག་པ་དང་སྨན་རྩིས། སེམས་ཁམས་རིག་པ་ལ་སོགས་
པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་རིག་གནས་མང་པོ་རྒྱུད་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཡིག་རིགས་

ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ ་ི ཁ་སྐད་དུ་བྲིས་ཚེ་ཡུལ་ལུང་ཁག་དབར་གོ་བརྡ་སྤྲོད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་ངེས་མ་ཟད། གལ་ཏེ་ཡུལ་སྐད་འདྲ་མིན་བོད་ཡིག་ནང་
དུ་མུ་མཐུད་དེ་བྲིས་ཚེ།

དེང་སང་བོད་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ཁག་གི་ནང་དུ་བོད་

ཡིག་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་དཀོན་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ལྟར། ནམ་ཞིག་རླབས་ཆེན་

གྱི་རིག་གནས་དེ་ཚོའི་དོན་རྟོགས་ཐུབ་པའི་མི་སྣ་དཀོན་པོའམ་མེད་པར་ཆགས་
རྒྱུའི་དུས་ཤིག་སླེབས་ངེས་རེད།

57]

ཨ་རིག་དགེ་མཐོང་ཚང་། སྐད་ཡིག་སྐོར་གྱི་བསླབ་བྱ། (༢༠༡༡།༠༡།༢༣) http://blog.amdotibet.cn/
gethong/archives/12831.aspx དྲ་མཐུད་འདི་ནས་བཏོན།

[

25

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

༥། བོད་པས་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་མི་ཤེས་པ།
བོད་པས་བོད་ཡིག་ཤེས་དང་མི་ཤེས་ནི་སློབ་སྦྱོང་གི་གོ་སྐབས་ཐོབ་མིན་ལ་རག་ལུས་
ཡོད་ཀྱང།

དེང་གི་ཆར་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་ཤེས་མཁན་གྱི་གྲངས་

འབོར་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་བོད་པས་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

ནང་ཐོག་མ་ཡིན། དེ་ཡང་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་མི་ཤེས་པ་ནི་སྔོན་ལ་ཕ་སྐད་དང་རྗེས་
སུ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་གསུམ་པ་སོགས་སྦྱོང་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ཚད་ལྡན་ལག་བསྟར་

མ་བྱས་པས་ཡིན་པ་དང་།[58] སྐད་ཡིག་སྲིད་བྱུས་ཚད་ལྡན་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ནམ་བོད་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་མི་སྣའི་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་
ངུ་ཆགས་པ་དང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུ་དང་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་

ཆ་སྐད་ཡིག་གཉིས་ནང་འབྲི་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པོ་ཆགས་པ་མ་ཟད། བོད་རིགས་
ལས་བྱེད་པ་མང་པོས་སོ་སོའ་ི སྐད་ཡིག་འབྲི་ཀློག་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན་

ལས་བྱེད་པ་དེ་ཚོས་དམར་ཤོག་གི་སྲིད་བྱུས་ཁག་མི་མང་ལ་གོ་བརྡ་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་
མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༥ ནས་ ༡༩༨༥ བར་གྱི་བོད་རིགས་དང་འབྲེལ་
བའི་གཞུང་འབྲེལ་གསང་བའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད།[59] དེས་བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་གཞུང་འབྲེལ་ལས་དོན་ཐོག་བེད་སྤྱོད་ཇི་ཙམ་གཏོང་གི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཐུབ།

སྤྱིར་བཏང་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ནང་དུ་བོད་སྐད་མི་ཤེས་པའི་

བོད་རིགས་ལས་བྱེད་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས་ཕལ་ཆེ་བ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ དང་ ༡༩༧༠ ནང་

དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་བོད་རིགས་ཡིན་པ་དང་། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སློབ་

58]

[

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མི་རིགས་སློབ་གསོ་སྐོར་གྱི་གསུང་བཤད། http://zw.tibetculture.net/ji-

aoyu/xiandai/201401/t20140117_1968163.htm དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༤།༢།༡ ལ་བཏོན།
[ ] Kuzmin, S. L. (2011). Hidden Tibet: History of Independence and Occupation. Dharamsala. LTWA. p.418
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

སྦྱོང་བྱས་པ་རྣམས་ཡིན།[60] དེ་བཞིན་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ནང་། “ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་

ད་ལྟའི་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་རྫོང་བཅོ་བརྒྱད་ནང་མི་རིགས་

རིག་གནས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཅུང་མཐོ་བའི་རྫོང་དགུའི་(དར་མདོ། སྡེ་དགེ འབའ་ཐང། ལི་

ཐང། དཀར་མཛེས། ཉག་རོང། དཔལ་ཡུལ། སེར་ཤུལ། གསེར་རྟ།) ནང་བོད་རིགས་ལས་

བྱེད་ ༦༠༤༤ ཡོད་པ་དེའི་ནང་ནས་བོད་ཡིག་ཤེས་མཁན་ ༩༩༡ ཡོད་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་

ནང་བོད་ཡིག་ཆེད་གཉེར་གྱི་ལས་དོན་ལ་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་མཁན་དེ་ཙམ་མེད་
པ་རེད།”[61]

དེ་བཞིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་སྟོད་ལུང་བདེ་

ཆེན་རྫོང་གི་དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་ཡོངས་ལ་དགེ་རྒན་ཉི་ཤུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་

བོད་རིགས་དགེ་རྒན་བཅུ་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཡིག་འཁྲིད་ཐུབ་མཁན་གསུམ་ལས་མེད་
པ་དང།

དགེ་རྒན་གཉིས་ཀྱིས་རྩིས་རིག་ཁྲིད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཡིག་ཆུ་ཚད་

དམའ་བས་སློབ་མས་གོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།[62] ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་སྟོད་ལུང་བདེ་

ཆེན་རྫོང་གི་དམའ་འབྲིང་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་ཐོན་པའི་བོད་མི་ཞིག་གིས་ཁོ་རང་སློབ་
གྲྭར་སྐྱོད་པའི་སྐབས་སློབ་གྲྭས་བོད་རྒྱ་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀའི་ནང་ཡོད་པའི་སློབ་
དེབ་གནང་ཡོད་ཀྱང་།

བོད་ཡིག་སློབ་ཚན་མ་གཏོགས་སློབ་ཚན་གཞན་རྣམས་རྒྱ་

ཡི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་བསླབས་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་།[63] དེ་ནི་བོད་ཡིག་ཆུ་ཚད་

རན་པའི་དགེ་རྒན་མེད་པས་རེད།

60]

[

ཡང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཤར་བྱང་ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའི་རང་ལོ་ ༣༠ སོན་

Bass, C. (1998). Education in Tibet Policy & Practice since 1950 (TIN). London &

New York. Zed books p. 238
[ ] སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། (༡༩༩༥) བདག་གི་རེ་སྨོན། དཀར་མཛེས་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་པར་འདེབས་བཟོ་

61

གྲྭ། ཤོག་གྲངས་ ༡༢༩ ནས་ ༡༣༠ བར། Bass, C. (1998). Education in Tibet Policy and Practice since

1950 (TIN). London and New York. Zed books p.238
[ ] རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན། (༡༩༩༥) བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སློབ་གསོ། ཀྲུང་གོའ་ི བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ཤོག་གྲངས་ ༢༦༧
[ ] T.J. Personal communication, December 3, 2013
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པའི་སྒྲོལ་མས།
ཡོད།

“ང་ཚོ་དང་རྒྱ་རིགས་མི་རབས་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་འཚོ་གནས་བྱས་

དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྔར་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་

དང་འཚོ་བ་རོལ་གྱི་ཡོད་ཀྱང་ང་ཚོའི་སྐད་ནི་རྒྱ་སྐད་དུ་གྱུར་ཚར་ཡོད།”[64] ཅེས་

དང། དེ་བཞིན་མཚོ་ཤར་དཔའ་ལུང་རྫོང་གི་ནང་དུ་བོད་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཡན་
གྱིས་བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་།

ཤེས་མཁན་ཉུང་ཤས་ཚོས་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

ཀྱི་མེད་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཁཱ་ཤེམ་རྒྱལ་
གྱིས་མཚོ་ཤར་དཔའ་ལུང་རྫོང་གི་བོད་མིའི་ཁྲོད་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་

དང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཡོད་པའི་ཐོག་བརྙན་པར་གཅིག་[65]

བཟོས་ཡོད་པ་ནས་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ།

དེ་བཞིན་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་དར་དམར་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་གི་ཨ་

མས། “སློབ་གྲྭའི་དགེ་སློབ་ཕལ་ཆེ་བས་རྒྱ་སྐད་ཤོད་ཀྱི་ཡོད། ཕ་མ་ཞིག་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས། ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་མི་བྱེད། འོན་ཀྱང་རང་ཁྱིམ་ནས་ངེས་པར་དུ་བོད་སྐད་
ཤོད་དགོས།

ད་ལྟ་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་ཡོད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཧ་

ཅང་དཀོན། དེ་བས་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡི་གེ་སྲུང་སྐྱོང་དང་མུ་

མཐུད་དེ་རྒྱུན་འཛིན་དར་སྤེལ་བྱེད་དགོས། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་བྱིས་པ་ཚོ་མཐོང་དུས་
ང་རང་དངོས་གནས་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་འདུག”[66] ཅེས་བཤད་འདུག

བོད་ནང་གི་ས་ཁུལ་འདི་ཚོའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་འདི་

64] བཀྲ་འདུལ། (༢༠༡༤།༡༠།༣༠) མཚོ་སྔོན་གྱི་བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་རྟོགས་པའི་རྩིས་དངོས་རྫས་གསུམ་

[

གྱི་དགེ་རྒན་དཀོན། http://tb.tibet.cn/2010jy/xw/201410/t20141030_2079993.htm དྲ་མཐུད་འདི་ནས་

༢༠༡༤།༡༡།༢ ལ་བཏོན།
[ ] Khamfilmproject. (2014). Valley of the Heroes. (དཔའ་བོའ་ི ལུང་པ།)– TRAILER. Retrieved December 2, 2014,

65

from https://www.youtube.com/watch?v=DYPfI7Ls38A and http://www.khamfilmproject.org/valleyoftheheroes

66

[ ] བཀྲ་འདུལ། (༢༠༡༤།༡༠།༣༠) མཚོ་སྔོན་གྱི་བོད་ཁུལ་དུ་རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་རྟོགས་པའི་རྩིས་དངོས་རྫས་གསུམ་
གྱི་དགེ་རྒན་དཀོན། http://tb.tibet.cn/2010jy/xw/201410/t20141030_2079993.htm དྲ་མཐུད་འདི་ནས་
༢༠༡༤།༡༡།༢ ལ་བཏོན།
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

འདྲ་ཡོད་པ་མཐོང་ཐོས་སྐབས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་མི་རིགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་
ཞིག་མཐོང་།

བོད་ཡིག་སྦྱངས་ན་མདུན་ལམ་མེད་ཚུལ་དང་བོད་སྐད་བཤད་ན་གོ་

བརྡ་སྤྲོད་མི་ཐུབ་ཚུལ་ཤོད་བཞིན། བོད་རིགས་ན་གཞོན་མང་པོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
ལས་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱེད་ཅིང།

ཕ་མ་དང་མི་རྒན་ཚོས་དོ་

སྣང་དང་འགན་ཁུར་མེད་པའི་ཐོག་སྲིད་གཞུང་རིམ་ཁག་ནས་ཀྱང་ཡ་མེད་གཏོང་
གི་ཡོད་པར་བརྟེན།

བོད་ནང་དུ་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གཙོས་པའི་མི་རབས་རྒན་གཞོན་

དབར་ལ་སྐད་ཀྱི ས ་གོ་ བརྡ་མི ་ འཕྲོད ་པའི ་ དཀའ་ངལ་ཡོ ང ་གི ་ ཡོ ད ་པ་དེ ་ བོ ད ་མི ་
རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་བརླག་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་སྤྱི་སྒེར་གཉིས་
ཀས་དོ་ཁུར་མ་བྱས་པར་དེ་མུར་བཞག་ན་གནས་སྟངས་དེ་ཉིད་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ངེས་
ལ༑

བོད་པས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་ནི་བོད་མི་རང་གི་ནོར་འཁྲུལ་

རེད། མི་རིགས་མང་པོའ་ི སྐད་ཡིག་རྩ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་དག་
གི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཡང་མི་རིགས་དེ་དག་གིས་སོ་སོའ་ི སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་

ལ་གཞན་གྱི་སྐད་ཡིག་དང་ལེན་བྱས་པས་ཡིན། མི་སྒེར་སོ་སོས་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་
དང་འཚོ་བའི་ཆེད་འཕྲལ་གྱི་གདམ་ཀ་རྣམས་དང་ལེན་བྱེད་ཀྱང་གཞུང་ཕྱོགས་

ནས་ངེས་པར་དུ་མི་རིགས་ཤིག་གསོན་གནས་ཐུབ་པར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ ་ི སྲིད་
བྱུས་བཟུང་ནས་ལག་ལེན་དུ་འགེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

༦། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་རིན་ཐང་དང་བེད་སྤྱོད་མེད་པར་གྱུར་པ།
བོད་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་ཉུང་དུའམ་མེད་པར་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཐོག
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ནི་བཟའ་བཏུང་ཙམ་གྱི་ལས་དོན་གཅིག་པུར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་
དང་དེ་ལས་བརྒལ་བའི་ལས་དོན་ཁག་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཐུབ་པར་བརྩི་ཡི་ཡོད་
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

པ་མ་ཟད།

བཟའ་བཏུང་ཙམ་གྱི་བེད་སྤྱོད་དེ་ལའང་སྐད་ཡིག་གཞན་དང་བསྲེས་

ལྷད་མེད་པར་གོ་བརྡ་སྤྲོད་མི་ཐུབ་པར་བརྩི་ཡི་ཡོད་པས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་རིན་

ཐང་མེད་པར་གྱུར་དང་འགྱུར་བཞིན་ཡོད། གནས་སྟངས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠
སྨད་ནས་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་གིས་ཡིག་
འབྲུ་ཁྲི་བདུན་གྱི་སྙན་ཞུའི་ནང་འདི་ལྟར་གསུངས་ཡོད།

ད་ལྟའི་བོད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་ནི་ཐོབ་འོས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གོ་གནས་ཤིག་
མེད་པ་དང།

བོད་ཡིག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་འོས་འཚམས་མེད་

པའི་ཉེར་ལེན་ལས་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་མང་ཆེ་བས་བོད་ཡིག་རོབ་ཙམ་ཤེས་

ཐབས་བྱེད་པ་ལས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ནས་སྦྱོང་འདོད་མེད་པ་དང། འགོ་ཁྲིད་

ཀྱིས་ཀྱང་དེའི་ཐད་དོ་སྣང་མི་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བོད་ཡིག་གི་མདུན་
ལམ་ཐོག་ཉེན་ཁ་ཞིག་དང་བོད་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་
ཆག་སྒོའ་ི གནས་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།[67]

ཡང་ཁོང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་
ཚོགས་འདུ་དང་པོའ་ི ཐོག

བོད་འདི་དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་བཟུང་ལོ་ངོ་ ༡༣༠༠ ལྷག་ཙམ་རིང་བོད་ཡིག་
བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟེ་ཁུངས་འཁྱོལ་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ལ།

བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་

བའི་རྗེས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྦད་དེ་བརླག་པ་རེད། ང་ཚོ་རྗེས་ལུས་ཐེབས་ཡོད་

ཀྱང་རུང་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་ཡོད་ཀྱང་རུང། གང་ལྟར་ང་ཚོ་འཛམ་གླིང་གི་མཐོ་

སྒང་མཐོ་ཤོས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་ཁུངས་འཁྱོལ་བ་རེད། ང་

67]

ཚོར་སོ་སོའ་ི སྐད་ཡིག་ནང་དུ་ནང་ཆོས་དང་། ཚད་མ་རིག་པ། བཟོ་རིག་པ། སྐར་

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ། (༡༩༦༢) ཡིག་འབྲུ་ཁྲི་བདུན་གྱི་སྙན་ཞུ། བོད་གཞུང་བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་པར་སྐྲུན་ཞུས།

[
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

རྩིས། སྙན་ངག་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འཛིན་སྐྱོང་ལས་
རིགས་ཆ་ཚང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

བོད་རིག་པ་ཟེར་

བ་འདི་ལ་རྨང་གཞི་དགོས་པ་ཡིན། རྨང་གཞི་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་ཆོས་
ལུགས་དང༌། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཞེས་པ་འདི་གཉིས་ཡིན། དེ་གཉིས་ལ་ད་བར་
ང་ཚོས་མཐོང་ཆུང་བྱས་པ་རེད། བོད་པའི་རིག་གཞུང་རྩ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ཏང་

གི་བསམ་བཞིན་དུ་བཅངས་པའི་དམིགས་ཡུལ་མིན་པ་སྲིད་ཀྱང་ང་རང་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་དེ་རྒྱུན་མཐུད་གནས་དང་མི་གནས་ཀྱི་རེ་དོགས་འདུག[68]

ཅེས་ལེགས་སྤེལ་ཉེས་འགོག་གི་དགོངས་འཆར་དང་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་ཡོད།

དེ་བཞིན་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནི་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཡུ་གུར་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་ཡུ་གུར་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་བོད་རང་སྐྱོང་
ལྗོངས་སུ་རྩ་བ་ནས་མེད། དེ་གར་ཚོགས་འདུ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མར་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་མ་
གཏོགས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད་ལ།[69]

མཁས་དབང་

དང་ཉམས་ཞིབ་པ་མང་པོས་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་བཀའ་མོལ་མང་པོ་གསུངས་
ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་མཁས་དབང་དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་

ཀྱིས་བོད་ཡིག་འདི་གཞུང་གི་རྩ་བའི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་ཚོགས་འདུ། གཞུང་
འབྲེལ་ཡིག་འབྲེལ་བཅས་ལ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་དགོས་པ་ཡིན་ཡང་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་
རྒྱ་ཡིག་ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།

གནས་སྟངས་འདིའི་འོག་ནས་བོད་

མི་མང་གི་མ་འོངས་པའི་མདུན་ལམ་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་
དང་། ད་དུང་ཁོང་གིས།

68]

[

Kuzmin S.L., (2011). Hidden Tibet: History of Independence and Occupation. Dharamsala. LTWA. p.419

The Office of Tibet, New York. Education under China. Retrieved June 13, 2013, from
http://tibetoffice.org/Tibet-info/education-in-chinese-occupied-tibet
[ ] Bass, C. (1998). Education in Tibet Policy & Practice since 1950 (TIN). London &

69

New York. Zed books p. 281
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ང་ཚོའི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རེ་བ་དང།

རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ།

དེ་བཞིན་ཕ་མེས་

ནས་བརྒྱུད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པོ་བཅས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་
སོར་ཆུད་ཡོང་བར་བྱེད་པའི་གཞི་རྩ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཐུག་ཡོད།

སོ་སོའ་ི

མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་བྱང་ཆུབ་པ་ཡོད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཧ་ཅང་
དཀོན་པོར་གྱུར་པའམ།

ཡང་ན་མེད་པར་གྱུར་ཚེ་བོད་མི་རིགས་རྣམས་རྒྱ་མི་

རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཁྲོད་དུ་སིམ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་འདི་ནི་ཛ་དྲག་གི་གནས་
ཚུལ་ཞིག་ཡིན།[70]

དེ་བཞིན་“བོད་རིགས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཡན་ཆད་ཡོད་པའི་བོད་རང་སྐྱོང་

ལྗོངས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང། རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བ། གཞུང་ཡིག་འགྲེམས་པ། དྲིལ་
བསྒྲགས་བྱེད་པ།

སློབ་གསོ་གཏོང་བ་བཅས་གང་ལྟར་ཚང་མ་རྒྱ་སྐད་དང་རྒྱ་ཡིག་

ཐོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན།”[71] འོན་

ཀྱང་ལོ་ངོ་བཅུའི་རྗེས་ལའང་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་སུ་གནས་ཡོད་དེ། “བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནི་བོད་རིགས་མང་བའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཞུང་འབྲེལ་ལས་
རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ནང་ཁོ་ཚོའི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ངམ་རྩ་

བ་ནས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་པ་མ་ཟད། གཞུང་འབྲེལ་ལས་རིགས་

གང་རུང་དུ་གཏན་འཇགས་ལས་ཀ་རག་པར་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ཚད་ལྡན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ཀྱི་ཡིག་ཚད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།”[72]

ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་

70] The Office of Tibet, New York. Education under China. Retrieved June 13, 2013, from

[

http://tibetoffice.org/Tibet-info/education-in-chinese-occupied-tibet
[ ] སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། (༡༩༩༥) བདག་གི་རེ་སྨོན། དཀར་མཛེས་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་པར་འདེབས་བཟོ་
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གྲྭ། ཤོག་གྲངས་ ༡༤༣ ནས་ ༡༤༤ བར།

72]

[

de Varennes, F. (2006). Language Rights of Minorities and Increasing Tensions in
the People’s Republic of China. Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, 7 (2).
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

གྲོང་རྡལ་ཁག་གི་བོད་མི་ཚོར་ཧ་ལམ་བོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་བརླགས་ཚར་བ་དང།
བོད་ཆས་མི་གྱོན་པ་མ་ཟད་བོད་སྐད་ཀྱང་རྒྱག་གི་མེད་པས།

བོད་ཡིག་ནི་ག་ནས་

ཤེས། ཤེས་ཀྱང་དེང་དུས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བཞིན་ཡོད།

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཚོང་འབྲེལ་སྒོ་བྱང་

ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཐོ་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ནས་སྒོ་བྱང་ལྔ་ལ་སྐད་ཡིག་གཉིས་

ཀར་ཆེས་མཐོང་གཅིག་མཚུངས་སྤྲད་ཡོད་ཀྱང་སྒོ་བྱང་དགུའི་ཐོག་བོད་ཡིག་ཡིག་
གཟུགས་ཆུང་བ་དང་རྒྱ་ཡིག་ཆེ་བ་བྲིས་ཡོད། དེ་ནས་སྒོ་བྱང་བཅུ་བཞི་ལ་བོད་ཡིག་

རྩ་བ་ནས་བྲི ས ་མེ ད་ [73 ]པ་དེ ས ་ལྷ་སར་ཚོང་འབྲེ ལ ་ལས་དོ ན ་ལའང་བོ ད ་ཡི ག ་
ལས་རྒྱ་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མང་བ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་སྟོན་གྱི་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་རང་སྐྱོང་
ལྗོངས་གཅིག་པུ་མིན་པར་མདོ་སྨད་གཙོད་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུའང་བོད་རྒྱའི་ཡི་གེ་

གཉིས་ཀར་ཡོད་པའི་སྒོ་བྱང་དམར་པོ་རྣམས་མེད་པ་བཟོས་ནས་དེའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་
ཡིག་གཅིག་པུ་ཡོད་པའི་སྒོ་བྱང་སྔོན་པོ་དེ་འདྲ་སྒོའ ་ི སྒང་ལ་དཔྱོང་གི་ཡོད།[74]

དེ་བཞིན་སི་ཁྲོན་བོད་རིགས་ཤེས་ཡོན་པ་ཞིག་གིས་ཉམས་ཞིབ་པ་གཉིས་ལ་

གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་དང་ཟིན་བྲིས་དང་ལག་ཁྱེར་ཚང་མ་རྒྱ་ཡིག་ནང་ཡིན་པར་
བཤད་ཡོད་ལ།[75] “བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སོ་སོའ་ི མི་དམངས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་

གི་ཡར་ཞུ་དང་གཏུགས་ཡིག་སོགས་བྲིས་པ་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་དང་། སྲིད་བྱུས་དང་

Retrieved from http://researchrepository.murdoch.edu.au/11269/
[ ] Kwon, C. (2010). Reading the signs: language policy and change in post-PRC Tibet.

73

Columbia East Asia Review. Retrieved April 28, 2013 from http://www.eastasiareview.org/
issues/2010/articles/kwon_Christine.pdf
[ ] Tsomo, T. Director of Tibetan Centre for Human Rights and Democracy. Public Talk

74

on Current human rights situation inside Tibet, Dharamsala. January 4, 2014.
[ ] Kwon, C. (2010). Reading the signs: language policy and change in post-PRC Tibet.

75

Columbia East Asia Review. Retrieved April 28, 2013 from http://www.eastasiareview.org/
issues/2010/articles/kwon_Christine.pdf
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཁྲིམས་ལུགས་མང་པོ་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་མེད་པ་དང་། གཞུང་ལམ་གྱི་ས་མཚམས་
མང་པོའ ་ི བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཡི་གེ་རྣམས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་མེད་པ་
དང་།

ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཡང་བོད་ཡིག་སྟེང་དུ་ཆ་ཚང་བ་བསྒྱུར་ཐུབ་

ཀྱི་མེད།”[76]

དེ་བཞིན་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི བོད་ཡིག་སྡེ་ཚན་

གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བློ་བཟང་རབ་བརྟན་གྱིས་ཀྱང་།

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རྩ་བརླག་

ཏུ་འགྲོ་ཡི་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་སྒྱུ་རྩལ་དགོས་པའི་ལས་ཀ་

ཉུང་དྲགས་པ་དང་། དེའི་རྐྱེན་པས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དེའི་གལ་གནད་ཉམས་
རྒུད་འགྲོ་ཡི་ཡོད་[77] ཅེས་གསུངས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཕ་ཡུལ་སྐྱེ་དགུ་མདོ་དང་རང་ལོ་དོན་

གསུམ་ཡིན་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་གིས། “བོད་མི་རིགས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མེད་པའི་
རྐྱེན་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བོད་

རི ག ས་གནས་སྡོ ད ་ས་ཁུལ་ཚང་མའི ་ དཔོ ན ་རི ག ས་གཙོ ་ བོ ་ མང་ཆེ ་ བའམ་ཚང་
མ་རྒྱ་རི ག ས་ཡི ན ་པས་གཞུང་འབྲེ ལ ་སྐད་ཡི ག ་གཙོ ་ བོ ་ རྒྱ་ཡི ་ སྐད་ཡི ག ་ཡི ན ་པ་

རེད་” ཅེས་དང། “ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ལས་ཁུངས་སྟོང་ཕྲག་ཡོད་ཀྱང་བོད་སྐད་

བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་གཏོགས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པ་

དང་། དེ་བཞིན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་ལས་ཁུངས་བརྒྱ་ཕྲག་ཡོད་
ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་ལས་ཁུངས་ལ་མ་གཏོགས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མེད་ལ།

ཟི་

ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་ཡིག་དེབ་ཁང་གཅིག་ལས་མེད་པ་དེའང་མེད་པ་ཆགས་ངེས་
རེད།

དེ་བཞིན་སྐྱེ་དགུ་མདོའ་ི ནང་ལ་བོད་ཡིག་དཔེ་དེབ་ཀློག་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་

ཉུང་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཡིག་དེབ་ཁང་གཅིག་ཀྱང་མེད་ལ། བོད་ནང་དུ་བོད་ཡིག་
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[ ] མཁས་དབང་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༡༤) འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བོད་ཁུལ་སློབ་གསོར་བཏོན་
པའི་བསམ་འཆར། http://www.tbmgar.com/zwndbw.asp?id=2487 དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༤།༡།༢༤ ལ་བཏོན།

77] Zenz, A. (2014). Tibetanness under threat? Leiden, Boston: Global Oriental. p.6
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

དེབ་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ནས་གཉིས་བར་དུ་མ་གཏོགས་ཉོ་མཁན་མེད།” ཅེས་
གསུངས་སོང།

བོད་རིགས་ས་ཁུལ་འདི་ཚོའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ས་ཤོར་

བཞིན་པ་དང་བེད་སྤྱོད་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ་རེད།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་དྲུག་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་ཡི་

ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་
སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད་པས་ཡིན།

དེའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སའི་ཁྲོམ་རའམ་ལས་རིགས་མེད་པའམ་ཡང་

ན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པས་རེད། བོད་ནང་དུ་བོད་མི་ཚོའི་ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་དང་

ཚོང་ལས། ཤེས་ཡོན་དང་ལས་རིགས། གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་
ལས་ཁུངས་ཁག་སོགས་ཚང་མར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་མེད་པ་ཆགས་ཡོད།

གལ་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སམ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་

བོད་མི་རང་ཉིད་ནས་བེད་སྤྱོད་མ་བཏང་ཚེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་རྒྱུར་
ངེས་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན་འགན་ཡོད་སྲིད་གཞུང་དང་དཔོན་རིགས་ཁག་ནས་བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་ཡོད་པའི་གོ་གནས་དང་གཟེངས་རྟགས།
ཚོང་ལས་སོགས་འདྲ་མིན་བསྐྲུན་དགོས་པ་དང་།

ལས་རིགས་དང་

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཐོབ་འོས་

པའི་ཆེ་མཐོང་དང་ཐོབ་ཐང་དགོས་ངེས་ཡིན། དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་དེའི་གལ་གནད་
དང་དགེ་མཚན་ཇི་ཡོད་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་།

སྐད་ཡིག་དེ་ཉིད་

སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་བྱ་རྒྱུར་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་སྐུལ་མ་དང་སེམས་
ཤུགས་སྤར་དགོས་པར་མཐོང་།

སྤྱིར་བོད་ནང་གི་བོད་མི་མང་པོས་སྐད་ཡིག་འདི་

ཉིད་གལ་ཆེར་བརྩི་ཡི་ཡོད་པ་ནི་ཁོ་ཚོས་སྐད་ཡིག་འདི་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་
འཕེལ་གཏོང་བར་སོ་སོའ ་ི ནུས་པ་གཞིར་བཟུང་ལས་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་
པོ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་ནས་གསལ་པོ་ཤེས་ཐུབ།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

གཉིས་པ།

གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གསོན་གནས་རྒྱུན་

འཛིན་གྱི་འབད་བརྩོན།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་ཁྲོད་དུ་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་འདྲ་མིན་
དང་མཉམ་དུ༌དཔོན་རིགས་དང་ལས་བྱེད་ལ་བརྗེ་ལེན་བྱུང་སྟེ།
དང་གུ་ཡངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འདྲ་མིན་བྱུང་ཡོད་ཀྱང།

མཁྲེགས་འཛིན་

གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོའི་

སེམས་ཤུགས་དང་འབད་བརྩོན་ལ་འགྱུར་བ་ནམ་ཡང་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་ལྟའི་
དུས་ལའང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་ཡོད། བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཁག་དང་།

མཁས་དབང་། དཔོན་རིགས། མི་མང་སོགས་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་མང་
པོས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་དང་འབྲེལ་

བའི་ལས་འགུལ་མང་པོ་སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་མཐའ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡིག་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་སླད་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།
དཔེར་ན།

བོད་ནང་དུ་བརྡ་འཕྲིན་ཐོག་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་སྐུ་ཞབས་བཀྲ་

ཤིས་ཚེ་རིང་དང་[78]བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གྲྭ་བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་སོགས་ཁྱད་ལས་པ་

རྣམས་ཀྱིས་དུས་རབས་བདུན་པའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་

པའི་བརྡ་འཕྲིན་འཕྲུལ་ཆས་ཁག་ནང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་གཞན་དང་དཔུང་

པ་མཉམ་གཤིབས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་འདྲ་མཉམ་ངང་བྱེད་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད། ཕན་

རླབས་ཆེ་བའི་བཀོལ་སྤྱོད་དེའི་འོག་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་བོད་ཡིག་དྲྭ་རྒྱ་ཁག་
དྲུག་ཅུ་ལྷག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཕྱི་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་དྲྭ་རྒྱ་དང། ཟིན་

78]

[

Global Times. (5 January 2015). How Tibetan characters go digital. Retrieved January

6, 2015, from http://www.globaltimes.cn/content/900037.shtml
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

བྲིས། ཁ་པར། སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་སོགས་ལ་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་མང་དུ་

འགྲོ་བཞིན་པ་དང་། བོད་སྐད་ཐོག་གློག་བརྙན་རིང་ཐུང་འདྲ་མིན་མང་པོ་བཟོ་སྐྲུན་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཕ་སྐད་གཙང་མ་ཤོད་རྒྱུའི་ཁས་

ལེན་དམ་བཅའ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་དང་
གཏམ་བཤད། སྙན་ངག་དང་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བ། གླུ་གཞས་གཏོང་བ་སོགས་བོད་ཀྱི་

སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་ཆེད་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་པ། དཔེར་
ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནང་མགོ་ལོག་པདྨ་གཙོས་པའི་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་
ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡིག་རྨོངས་སེལ་བའི་འཛིན་གྲྭ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང།
དེར་བོད་མི་རྒན་གཞོན་དར་གསུམ་ཡོངས་ནས་འཛུལ་ཞུགས་དང་།

ལྷག་པར་དུ་

གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སེམས་ཤུགས་སྤར་ཆེད་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་
མ་ཐོབ་པའི་བོད་མི་རང་ལོ་ ༦༠ ནས་ ༩༠ བར་གྱི་བགྲེས་སོང་ཚོས་ཀྱང་མཉམ་
ཞུགས་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

དེ་བཞིན་འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ར་རྒྱ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་

མཚན་ལྟ་བུ་བོད་རིགས་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་བོད་རིགས་གནས་སྡོད་ས་གནས་ཁག་གི་

དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་སྒེར་གཉེར་སློབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་འདྲ་མིན་[79 ]གསར་འཛུགས་

ཀྱིས་ས་གནས་མི་མང་དང་སྲིད་གཞུང་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་དེང་གི་ཆར་དུས་བསྟུན་རིག་གསར་ཐ་སྙད་རྣམས་བོད་སྐད་

དུ་དགོས་ངེས་བཞིན།

བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ཐ་སྙད་གསར་པ་བཟོ་བཞིན་པ།

དཔེར་ན། ལོ་གསུམ་ནང་བོད་རིགས་མཁས་དབང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་གིས་ཐ་སྙད་

79]

[

བསྟན་འཛིན་པདྨ། (༢༠༡༥) བོད་ནང་གི་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭའི་གྲུབ་འབྲས།

http://tibetpolicy.net/wp-

content/uploads/2015/01/------------------------------------------------------------------------.pdf

37

ལ་གཟིགས།

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

གསར་པ་དྲུག་སྟོང་ཡོད་པའི་《བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་ཚིག་
མཛོད་》ཅེས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༧ པའི་ནང་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་བོད་རིགས་མཁས་དབང་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་ཡིས་ལོ་གསུམ་ནང་ཐ་
སྙད་གསར་པ་ཁྲི་གཅིག་ཡོད་པའི་《རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་

མིང་མཛོད་》ཅེས་པའི་ཚིག་མཛོད་གསར་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་ཅིང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡
ལོར་ཁ་སྐོང་ཐ་སྙད་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བསྣན་ཏེ་བསྐྱར་དུ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད། ཡང་
གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་རྣམས་ནས་དུས་ཁོམ་ཡོད་

ཚད་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་པར་རིས་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་དང་པར་རིས་

མེད་པའི་ཐ་སྙད་དགུ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པའི་《གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་ཐ་སྙད་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས་》[80]ཞེས་པ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད།

དེ ་ བཞི ན ་གླུ་མ་གྲགས་ཅན་རི ག ་འཛི ན ་སྒྲོ ལ ་མས་ཀྱང་སོ ་ སོ འ ་ི ཕ་ཡུལ་

དཔའ་རིས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ནི་ཕྱི་ནང་གང་གི་ཆ་ནས་རྗེས་ལུས་ཤུགས་

ཆེ་ཐེབས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཉམས་ཉེས་

ཚབས་ཆེན་སོང་ཡོད་པ་སེམས་ཀྱིས་མ་བཟོད་པར། ཕ་ཡུལ་དུ་བོད་ཡིག་སློབ་ཆུང་
ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཤིང་།

དགེ་རྒན་གྱི་ཟླ་ཕོགས་དང་སློབ་གྲྭའི་འགྲོ་སོང་

སོགས་སོ་སོ་གཅིག་པུས་འགན་འཁུར་ཞིང་།

སློབ་གྲྭའི་སྦྱང་བྱ་གཙོ་བོའང་བོད་

ཡིག་ཡིན་པའི་ཐོག་རྒྱ་ཡིག་དང་ཨིན་ཡིག་སོགས་ཀྱང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།[81]

ཡང་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་ དགེ ་ རྒན་ཆེ ན ་མོ ་ འགྱུར་མེ ད ་རྡོ ་

རྗེ ས ་ས་གནས་སློ བ ་གསོ ་ རོ ག ས་ཚོ ག ས་ཞེ ས ་པ་ཁེ ་ མེ ད ་ཚོ ག ས་པ་གཅི ག ་ཕྱི ་ ལོ ་

༢༠༠༩ ལོར་འགོ་བཙུགས་ཞིང་། དེའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་བོད་མི་མང་ཚོགས་

80]

གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་ཐ་སྙད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་
བྱས། (༢༠༡༢) ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
[ ] ཨོ་རྒྱན་དོན་གྲུབ། མཚོ་བྱུང་སྲས་མོ་དཔའ་རིས་བ་རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ། (༢༠༡༢) http://ti.gzznews.com/
[

81

Html/GW/MJGSJS/3217.html དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༣།༦།༡༤ ལ་བཏོན།

38

བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

ཀྱི ་ ཁྲོ ད ་དུ་སྐད་ཡི ག ་ཉམས་རྒུད་དང་རྩ་བརླག་ཏུ་འགྲོ ་ བའི ་ དཀའ་ངལ་ཐོ ག ་གོ ་
རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང། རོགས་ཚོགས་དེ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣

བར་མཚོ ་ཤར་དཔའ་ལུང་རྫོ ང ་དུ་བོ ད ་ཡི ག ་སློ བ ་ཁྲི ད ་བྱེ ད ་ཡུལ་ང་དྲུག་གསར་
འཛུགས་དང་། དང་བླངས་བོད་དགེ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཤིང་། དུས་

ཡུན་དེའི་རིང་སློབ་ཆུང་ཕྲུ་གུ་ནས་མི་རྒན་པ་བར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་དགུ་སྟོང་ལྷག་གིས་
འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ཡོད།[82]

དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་བོད་ཀྱི་མཁས་དབང་དམ་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་

གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་

གནས་སྟངས་གཉན་འཕྲང་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང། སློབ་གྲྭའི་ནང་བོད་ཡིག་བེད་

སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་ཆེད་དུ་སློབ་གསོའ ་ི ལམ་ལུགས་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་
ཚོ་བསམ་བློ་ཡར་ཐོན་ཅན་དང་རིག་རྩལ་ཅན་སྐྲུན་རྒྱུ་གཅིག་པུའི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་

པར་དེ་ནི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡང་ཡིན། དེ་ནི་གྲངས་
ཉུང་མི་རིགས་ཚོའི་དབར་ལ་འདྲ་མཉམ་ཡོང་བའི་རྨང་གཞིའང་ཡིན།[83]

གསལ་བའི་གཞུང་འབྲེལ་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད།

ཞེས་

ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་

མང་ར་རྫོང་གི་མཐོ་སློབ་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་སྐོར་གཅིག་སློབ་འབྲིང་དགེ་རྒན་

གསར་བསྐོའ ་ི ཡིག་རྒྱུགས་ནང་བོད་ཡིག་ཐོག་འབྲི་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཏེ་སློབ་ཕྲུག་

བཅུ་གསུམ་བདམས་པའི་ཁྲོད་ནས་བོད་རིགས་གཉིས་ལས་ཚུད་མེད་ལ། སློབ་ཕྲུག་
འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཡིག་ཚད་བོད་ཡིག་ནང་བྲིས་པ་རྣམས་ཚད་ལྡན་དུ་བརྩིས་མེད།

82]

[

Gyal, K. (2014). Valley of the heroes: Discussion Guide. Retrieved March 2, 2015,

from www.der.org/…/study-guides/valley-of-the-heroes-discussion-guide.pdf
[ ] Woeser, T. (2010). Are minority languages safe? Retrieved July 20, 2012, from http://
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www.rfa.org/english/commentaries/languages-09222010105909.html
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

དེ་ནས་མཐོ་རིམ་སློབ་ཐོན་རྣམས་ཀྱིས་ཚུད་རྒྱུགས་ཡིག་ཚད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་

བེད་སྤྱོད་མི་བྱེད་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པར་བརྟེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༧
ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སློབ་ཆུང་དགེ་རྒན་གསར་བསྐོའ་ི ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་བོད་ཡིག་ནང་
དུའང་འབྲི་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད།[84] དེར་བརྟེན་གནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་མི་ལྷག་
པའི་སྔོན་ལ་རྒྱ་གཞུང་རིམ་ཁག་གིས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ཡུལ་མིའི་བདེ་

སྡུག་གཞིར་བཞག་གི་དགོས་མཁོ་དང་ཐོབ་ཐང་རྣམས་མཐིལ་ཕྱིན་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་
སྲིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་ལས། ཡུལ་མིའི་འདུན་པ་
དང་རྒྱབ་འགལ་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་ཚེ། གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཕན་ཚུན་ཡིད་
ཆེས་དང་གདེང་ཚོད་བརླག་ངེས་དང་།

སྤྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤོད་བཞིན་

པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་དང་། མཐུན་སྒྲིལ། བརྟན་ལྷིང་བཅས་ཡོང་བར་དཀའ།

དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ནང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དམར་ཤོག་ཚོགས་

པའི་དྲུང་ཆེ་ཆང་ཝུའེ་ཡིས་(Qiang Wei)རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐད་ནི་རྒྱ་སྐད་ཡིན་

པས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནང་ཚུད་ལ་སློབ་ཆུང་ཚང་མའི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ཡི་སྐད་
ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ས་ཁུལ་ཁག་གི་སྐད་ཡིག་རྣམས་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་

སྐད་ཡིག་གཉིས་པར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་[85] ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཡང་ཕྱི་ལོ་

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༦ བར་རེབ་གོང་དུ་དམའ་རིམ་དང་འབྲིང་རིམ་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་ཚན་བསྐྱར་བཅོས་སྦྱོང་བརྡར་ཞེས་པ་ཞིག་འཚོགས་པའི་ལྷན་
འཛོམས་དེ་ནས་སྐད་ཡིག་གི་སྲིད་བྱུས་དེ་བརྒྱུད་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་མང་བ་

84]

[

DIIR. (2009). Curb on Tibetan language in exams exposes China’s marginalization

policy in Tibet. Retrieved from http://Tibet.net/2009/07/20/curb-on-tibetan-language-inexams-exposes-chinas-marginalisation-policy-in-tibet/
[ ] Bristow, M. (2010). Education reforms anger Tibetans. Retrieved May 8, 2012, from
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http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11634364
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རེབ་གོང་དང་ཆབ་ཆ་དང་རྟའུ་སོགས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་
སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་
ཆེ་བྱས་ཡོད་ལ།

དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་པེ་ཅིང་མི་རིགས་མཐོ་སློབ་ཏུའང་ཐེབས་ཏེ་དེ་

ཁུལ་གྱི་བོད་ཕྲུག་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གིས་དེ་མཚུངས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད།[86]

དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༥ ཉིན་བོད་ཁུལ་གྱི་སློབ་ཆེན་དང་མཐོ་

འབྲིང་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་སློབ་ཁག་གཅིག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་
ཁག་གཅིག་མཉམ་རུབ་ཐོག་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་ཡིག་དོན་ཚན་
བརྒྱད་ཅན་ཞིག་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྐབས་

༡༨

པའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་དབུས་

འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་དང་མི་རིགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གཙོས་
པའི་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དང་དཔོན་རིགས་ཚོར་ཕུལ་ཡོད།[87]

དེའི་དོན་ཚན་

ཚང་མས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གསལ་པོར་བསྟན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་
བོད་མི་ཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་མེད་པའང་གསལ་པོར་

བསྟན་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། “བོད་རིགས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཁུལ། རྫོང་བཅས་
སུ་ཡོ ད ་པའི ་ སྲི ད ་གཞུང་གི ་ ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་རྒྱའི ་ སྐད་ཡི ག ་དང་འདྲ་མཉམ་
ཐོག

བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུར་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་རྒྱུ་དེ་མི་རིགས་

འདྲ་མཉམ་གྱི་རྨང་གཞི་ཡིན་སྟབས་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་དེའི་ཐད་བསམ་བློ་གཏོང་
དགོས།” ཞེས་དང་། “བོད་ཁུལ་གྱི་སློབ་འབྲིང་ཁག་གི་སློབ་དེབ་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་

ཏུ་བསྒྱུར་བ་དེ་མི་རིགས་མཐོང་ཆུང་གི་སྲིད་བྱུས་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྟབས།
རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་བསྒྱུར་བཅོས་བྱ་དགོས་” ཞེས་སོགས་འཁོད་
ཡོད་པ་དང།

དེ་བཞིན་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་དབུ་འཛིན་

86] བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ི ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ།
87] དོན་གོ (༢༠༡༢།༡༡།༡༣) བོད་ནང་སློབ་ཆེན་ཁག་གི་དགེ་སློབ་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རེ་འདུན་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་འདུག

[
[

http://www.tibettimes.net/news.php?showfooter=1&id=6899 དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༢།༡༢།༢ ལ་བཏོན།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

ཤེས་ཡོན་པ་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ནས་
༢༣

བར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་དང་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་

ཆེན་གཉིས་སྔ་གཞུག་ཏུ་བསྐོང་འཚོག་བྱས་པའི་སྟེང་བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་དང་
འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ ༩ ཅན་གྱི་དགོངས་འཆར་[88] བཏོན་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཁག་དང་ཛ་

དྲག་པའི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྒྱུར་བ་ཡོང་དཀའ་བར་བརྟེན་

བོད་མི་རྣམས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ལྟ་བུའི་ལས་འགུལ་ཚད་

མཐོ་པོ་འདི་འདྲ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཐོག་མ་ཆགས་

ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ བར་བོད་
ནང་བོད་མི་ ༡༤༠ ཡིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད།[89] ཁོ་ཚོའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་

འབོད་སྒྲ་ནི་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་བོད་ལ་རང་དབང་

དགོས་པ་གཉིས་རེད། དེ་ནས་རྩོད་མེད་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་
འབྲེལ་བའི་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་དེ་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་བའི་སྲིད་བྱུས་དེ་[90] རེད། བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་དང་གོ་

ས་ཤོར་བཞིན་པ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ། ཚེ་རིང་སྐྱིད་དང་། སྣང་གྲོལ། བློ་བཟང་

འཇམ་དབྱངས། རི་ཀྱོ། ངག་དབང་ནོར་འཕེལ། སྙིང་དཀར་བཀྲ་ཤིས། འཕགས་མོ་

དོན་གྲུབ་ལ་སོགས་བོད་མི་མང་དག་གཅིག་སེམས་སྡུག་དང་སེམས་ཁྲལ་གྱིས་རང་
ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པའི་དཔེ་མཚོན་ནི།

རྨ་ཆུ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚེ་

88] མཁས་དབང་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༡༤) འཇིགས་མེད་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བོད་ཁུལ་སློབ་གསོར་བཏོན་

[

པའི་བསམ་འཆར། http://www.tbmgar.com/zwndbw.asp?id=2487 དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༤།༡།༢༤ ལ་བཏོན།

89] DIIR. (2014). Fact Sheet on Tibetan Self-Immolation Incidents in Tibet since Febru-

[

ary 2009. Retrieved April 23, 2015, from http://tibet.net/factsheet-immolation-2011-2012/
[ ] New York Times. (2013). Desperation in Tibet over Chinese repression. Retrieved

90

December

9,

2013,

from

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-11-30/

news/44596299_1_tibetan-buddhist-chinese-repression-self-immolations
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བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

རིང་སྐྱིད་ནམ་རྒྱུན་སློབ་གྲོགས་ཚོ་དང་སྐད་ཆ་ཤོད་སྐབས་ ༢༠༡༠ ལོར་སློབ་གྲྭའི་

སློབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་འགའ་རེ་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་དང་སློབ་གྲྭའི་སྦྱང་གཞི་
བོད་ཡིག་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་པ་སོགས་ནི་སེམས་ཀྱི་ན་ཚ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་
གསུངས་འདུག[91]

རྨ་ཆུ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ཏུ་

བསྒྱུར་པའི ་ རྐྱེ ན ་གྱི ས ་ཚེ ་ རི ང་སྐྱི ད ་གཙོས ་པའི ་ བོ ད ་རི ག ས་སློ བ ་ཕྲུག་ཚང་མ་བློ ་
ཕམ་དང་ཡིད་མུག་པའི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡོད།[92] དེ་བཞིན་མཚོ་ཤར་བ་ཡན་

(དཔའ་ལུང་)རྫོང་ནས་ཡིན་པའི་འཕགས་མོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ཞལ་ཆེམས་སུ།
ལ་རང་དབང་དང་རང་བཙན་མ་ཐོབ་ན།

“བོད་

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་

གོམས་སྲོལ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་མིས་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ད་ལོ་ང་ཚོ་བ་ཡན་རྫོང་གི་

བོད་རིགས་འདུས་སྡོད་ས་ཁུལ་ལ་བོད་ཡིག་སྦྱང་མི་ཆོག་ཟེར་ནས་སྲིད་གཞུང་གིས་
བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་དུ་མ་བཅུག དགེ་རྒན་ཚང་མ་བ་ཡན་རྫོང་ནས་ཕྱིར་འབུད་
བཏང་སོང་། ད་ངོ་མ་སེམས་སྡུག་གི དེ་རིང་རྒྱ་ལོ་བཅོ་ལྔའི་དགོང་དྲོ་བྱ་ཁྱུང་དགོན་
པའི་ཆོས་རའི་མདུན་དུ་ངས་མེར་སྲེག་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ལ།

དེ་རིང་ནི་བོད་རང་

བཙན་གྱི་ཉིན་མོ་ཡིན།”[93] ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ངག་དབང་ནོར་

འཕེལ་གྱིས་ཀྱང། ངའི་མི་རིགས་ལ་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་མི་འདུག ཚང་མས་

བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀ་མཉམ་བསྲེས་བྱེད་ཀྱི་འདུག[94] ཅེས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་

91] མཆོད་མེ་ཟིན་བྲིས། (༢༠༡༢) རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་མོ་ཚེ་རིང་སྐྱིད། http://chodme.blogspot.in/2012/03/

[

blog-post.html དྲ་མཐུད་འདི་ནས་བཏོན།
[ ] Jacobs, A. (2012). Tibetan Self-Immolations Rise as China Tightens Grip. Retrieved

92

March 5, 2012, from http://www.nytimes.com/2012/03/23/world/asia/in-self-immolationssigns-of-new-turmoil-in-tibet.html?pagewanted=all&_r=0
[ ] ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན། (༢༠༡༣) རྒྱལ་གཅེས་པའི་ཞལ་ཆེམས། http://www.rfa.org/tibetan/sar-

93

gyur/phakmo-dhundup-05082013163652.html དྲ་མཐུད་འདི་ནས་༢༠༡༣།༦།༢ ལ་བཏོན།
[ ] Ngawang Norphel attempted to self-immolate on 20 June 2012. Published on June

94

25, 2012. Retrieved June 26, 2012, from https://www.youtube.com/watch?v=6jW13KfVt8Y
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

བའི་རྗེས་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ི ངང་གསུངས་ཡོད། མདོར་ན། ཁོ་ཚོ་མི་རེ་ངོ་རེའི་

སེམས་ཀྱི་ན་ཟུག་དེ་བོད་མིའི་ངོ་བོ་བརླག་ཉེན་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེར་

བརྟེན་ཁོ་ཚོའི་སྙིང་དབུས་ཀྱི་རེ་འབོད་ལྟར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་
བྱ་རྒྱུར་བོད་མི་རིགས་གཙོས་པའི་རྒྱ་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་
དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ངེས་མཐོང་།
མཇུག་བསྡོམས།
རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་སྤྱི་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གྲོང་

ཁྱེ ར ་དང་གྲོ ང ་རྡལ་ཁག་གི ་ མི ་ འབོ ར ་ནང་བོ ད ་མི ་ རི ག ས་གྲངས་ཉུང་ཆགས་ཏེ །
འགོག་ཐབས་མེད་པའི་སྐད་ཡིག་མཉམ་བསྲེས་ཤུགས་ཆེར་འགྱུར་བཞིན་པ་ལྟར།
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚབ་ལ་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱེད་ཅིང་།

ས་

གནས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་མི་སྒེར་སོ་སོའ ་ི དགོས་མཁོ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མི་རྣམས་

ཀྱིས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཚབ་ལ་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད།

དེའི་སྒང་ལ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་དང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ཁག་གིས་བོད་

ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐོག་ཡང་དག་པའི་སྲིད་
བྱུས་གཏན་འབེབས་དགོས་ངེས་ཅན་ཡིན་ཡང་དེ་ལྟར་མེད་པ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོད་

དཔོན་རིགས་དང་ལས་བྱེད་མང་པོར་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཆོད་སེམས་མེད་
པ་དང་།

ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་གནོད་པའི་

སྲིད་བྱུས་ཁག་གསལ་བསྒྲགས་དང་ལག་ལེན་བསྟར་བའམ། ཡང་ན་དཔོན་རིགས་

འགའ་ཤས་ཀྱི ས ་གྲངས་ཉུང་མི ་ རི ག ས་ཀྱི ་ སྐད་ཡི ག ་ལ་མཐོ ང ་ཆུང་དང་དམའ་
འབེབས་བྱེད་པ་ནི། འགྱེལ་པའི་སྒང་ལ་རྡོག་བརྫིས་ཀྱི་དཔེར་གྱུར་ཡོད།
44

བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས།

ཐབས་རྡུགས་ཀྱི ་ བྱེ ད ་སྟངས་དེ ས ་གྲངས་ཉུང་མི ་ རི ག ས་ཚོ ་ དང་བྱེ ་ བྲག་

ཏུ་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སེམས་ནང་ན་ཟུག་འཕར་མ་ཞིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ༌དེས་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་སླད་སེམས་ཤུགས་
དང་མི་རིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་འཕར་མ་ཞིག་སྐྲུན་པ་མ་ཟད། བོད་མི་བྱིངས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་གོ་རྟོགས་དང་བསམ་བློ་སྣ་ཚོགས་རྙེད་དེ།

བོད་མི་

མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་པ་སླར་

གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཆེད་ལས་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་

པ་དེས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སླར་གསོ་ཡོང་བར་ཕན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།

དེར་བརྟེན་རང་དབང་དང་གུ་ཡངས་མེད་པའི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་བོད་ཀྱི་
སྐད་ཡིག་གི་གོ་ས་ཤོར་ཞིང་བེད་མེད་དུ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ནང་གི་བོད་
མི་ཚོས་གདོང་ལེན་དང་དཀའ་ལས་འདི་འདྲ་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་འཛམ་གླིང་
ཡོངས་ཀྱིས་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཞིག་རེད།

སྤྱིར་བོད་པས་བོད་སྐད་ཀྱིས་བརྡ་འཕྲོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་།

བོད་ཡིག་གིས་

གོ་ཆོད་ཀྱི་མེད་པར་བཤད་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ཐེ་ཚོམ་

སྐྱེས་པ་དང་འདོད་བློ་མེད་པ་ཆགས་ཚེ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཉམས་རྒུད་དང་རྩ་བརླག་
ཏུ་འགྲོ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།

སྐད་ཡིག་གནས་སྟངས་ཉམ་ཐག་པ་འདི་ལྟར་དངོས་

འབྲེལ་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནི་སྐད་ཡིག་གི་སྐྱོན་མིན་པར་མི་རིགས་དེའི་

མི ་ རབས་སྔོ ན ་མ་ཚོ ས ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་རྣམས་མི ་ རབས་རྗེ ས ་མ་ཚོ ས ་མུ་
མཐུད་དེ་སྐད་ཡིག་དེ་ཉིད་ཉམས་པ་སླར་གསོ་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་མ་བྱས་
པའི་རྟགས་མཚན་རེད།

དེར་བརྟེན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་གིས་ཀྱང།

“བོད་བསམས་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྦྱོང་དགོས།

དེའི་ཕྱོགས་ལ་ཐེ་

ཚོམ་སྤུ་ཙམ་ཡང་བྱེད་མི་རུང་།” ཞེས་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར།
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བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་དུས་དེབ།

བོད་མི་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གོང་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་མི་རིགས་གཞན་
གྱི་ལས་འགན་མིན་པར། བོད་མི་རང་གིས་དོར་དུ་མེད་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་
པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་འགན་ཞིག་ཀྱང་ཆགས་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་དར་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས་དང་
ལག་བསྟར་ཁག་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སྐྱེལ་གྱི་ལམ་ནས་བྱེད་

མི་དགོས་པར། རྒྱ་ཡི་སྐད་ཡིག་ནི་སྤྱི་ཚོགས་དང་མི་སྒེར་སོ་སོའ ་ི དགོས་མཁོའ་ི སྐད་
ཡིག་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་རང་ངོས་ནས་སྦྱོང་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

འོན་ཀྱང་གྲངས་

ཉུང་མི་རིགས་ཚོ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་གདེང་ཚོད་སླེབས་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་གི་

ངོས་ནས་ཀྱང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སོ་སོའ ་ི མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྩ་བརླག་མི་འགྲོ་
བའི་ཕྱིར་སོ་སོའ ་ི སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཉར་ཚགས་བྱེད་འདོད་ཡོད་པ་དེར་
རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་དགོས་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་།

བོ ད ་ནང་གི ་ བོ ད ་ཀྱི ་ སྐད་ཡི ག ་ཉམས་རྒུད་དང་སླར་གསོ འ ་ི དཔྱད་རྩོ མ ་

འདི འི ་ ནང་དོ ན ་ལ་གཞི ག ས་ཏེ ་ རྒྱ་གཞུང་ནས་རྒྱ་བོ ད ་མཐུན་འབྲེ ལ ་སོ ག ས་ལ་

དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དོན་ལྡན་
གཏན་འབེབས་དང་ལྷག་དོན་ལག་བསྟར་ངེས་པར་གནང་གལ་ཆེ་བར་མཐོང་། དེ་

བཞིན་ཐ་སྙད་གསར་བཟོ་དང་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞི་རྒྱ་གང་ཆེ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་། ཁོར་ཡུག ཁྲོམ་ར་བཅས་སྐྲུན་རྒྱུ་

དང་། ཚོགས་པ་ཁག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་རིན་ཐང་དང་
གནད་འགག་ཇི་ཡོད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་གསོ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་།

མི་རབས་རྒན་པ་

ཚོས་ཆུང་བར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་སྟོན་རྒྱུ་དང་།

བོད་ཕྱི་ནང་གི་བོད་མི་ཡོངས་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བླངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་
སྤྱོད་སྤེལ་གསུམ་བྱ་རྒྱུར་འབད་དགོས་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས།། །།
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