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Issues with Access to Education for Nomads 
 
Kham Dialect 
Tibetan transcript: 
 
བཀྲ་ཤིས།     ལི་ཐང་ཟེར་བ་དེ་གང་ལ་ཡོད་རེད། ས་ ོགས། 
 
ཨ་ཁུ།         ལི་ཐང་ཟེར་བ་དེ་ ིར་བཏང་བོད་གྱི་ཤར་ ོགས་ན་ཡོད། མར་ ་ནག་དང་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་རེད། ཡར་ད ས་
གཙང་ལ་སོང་ན་ཐག་རིང་པོ་ཡོད། ང་ཚ་ས་ཆ་ནས་ མར་འགྲོ་ན་ཉག་ ་དང་དེ་ནས་མར་འགྲོ་ན་མི་ཉག། དེ་ནས་མར་འགྲོ་
ན་དར་ ེ་མདོ། དེ་ནས་མར་འགྲོ་ ས་ ་ ལ་ གས་ཟམ། ་ ལ་ གས་ཟམ་ཟེར་ ས་བོད་དང་ འི་ས་མཚམ་དེ་རེད། ང་ཚ་
ང་པ་ཆོས་འ ང་དེ་ལ་ ིར་བཏང་འ ོག་པ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། རོང་པ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚ་ས་མ་འ ོག་་དེ་འ ་

མིནཔར། འ ོག་པ་འ ོག་ ང་རེད། དེས་ ིར་ ག་མང་པོ་ཡོད་རེད།ེ  ཟོག་སེམས་ཅན་དེ་མང་པོ་ཡོད་རེད།   ཡག་མང་པོ་
ཡོད་རེད། ་མང་པོ་ཡོད་རེད།ེ    དེ་ ་ འི་འཚ་བའི་ནང་ལ་ང་ལོ་བ ་ ག་ཙམ་གྱི་བར་འཚར་ ང་ ང་པ་རེད། 
 
བཀྲ་ཤིས།      ག་དང་ ་དེ་བད་ ོད་གང་འ ་ཡོད་རེད།  
 
ཨ་ཁུ།         ཡག་ཡིན་ན་འ ོག་པ་ཚར་ཡར་མར་ ོ་ ས་ཁུར་པོ་ཁུར་བ ག་ས་ དང་ཡང་ན་འ་འགས་དགོས་རེད། ད་འ ོག་
ད་ བ་ན་འ་འགས་ དང་ བ་འགས་སོགས་ཟེར། ཅ་ལག་དེ་སེམས་ཅན་ཀྱི་ བ་ལ་འགས་པ་སོགས་ཡག་ལ་དེ་འ འི་བད་
ོད་ཡོད།  དགུན་ཁ་ཡིན་ན་གནམ་ཤིས་གྱིས་ ེན་ཀྱིས་ཟ་ཡ་དང་ ང་ཡ་ཚང་མ་ཡག་གཉིས་རེ་ག མ་རེ་དང་དེ་ཐོག་ལ་ ག་

བཞི་རེ་དེ་འ ་བཤས་་ནས་འཚ་བ་ ེལ། དེ་ནས་བལ་དང་མར་ ལ་སོགས་མར་རོང་པར་ཁྱེར་སོང་ན   ནས་དང་གྲོ་དེ་ཚར་
ེ་པ་ བ་ནས་ཡར་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འ ་ ེད་ནས་འཚ་བ་ ེལ་། འ ོག་པའི་འཚ་བ་མང་ཆེ་ད་དེ་འ ་་ ེལ་གི་ཡོད་རེད། 

ད ར་ཁ་ཡིན་ན་འ ོག་པ་ཚ་དཔེ་ ིད་པོ་ཡོད་། སེམས་ཅན་དེ་ཚ་མང་པོ་ཡོད་མ་རེད། དཔེ་ ིད་པོ་ཡོད། དགུན་ཁ་དང་
ད ིད་ཀ་ཡིན་ན་གཏོགས་ཙམ་ ག་པ་ཆེན་པོ་དང་ས་ཆ་གྲང་མོ་ དེ་ནས་གང་ བ་པ་དེ་འ ་ ས་ན་འ ོག་པར་དཀའ་ལས་
ཡོད་རེད། སེམས་ཅན་ཚའི་ ་མ་རེགས་ནས་ ོགས་ནས་ཤི་བ་ལ་སོགས་ཡོང་ཡ་ཡོད། དེ་ ས་གཏོགས་ཙམ་དཀས་ལས་ཡོད་
རེད།  ད ར་ཁ་ ིད་པོ་ཡོད་རེད། འ ོག་པའི་ལོ་ ས་བཤད་ན་ དེ་འ ་རེད།དེ་ནས་ལོ་བ ་ ག་ནས་ང་ ་གར་ ིན་པ་རེད། 
 
བཀྲ་ཤིས།   ་གར་འགྲོ་པའི་སེམས་པ་གང་འ ་འཁོར་ ང། 
 
ཨ་ཁུ།    ད་ ་གར འགྲོ་བ་དེ་བོད་ལ་ཡོད་ ས་ ོབ་ ་དེ་འ ་ལ་འགྲོ་ བ་ཡོད་མ་རེད།  ང་ཚ་གྲལ་རིམ་དེ་འ ་ཡིན་པའི་ ་
མའི་ ོབ་ ར་ ད་གི་ཡོད་མ་རེད། ོབ་ ོང་དེ་ ེད་དགོས་གིས་ཡོད་རེད་ ཡིན་ཡང་ ོབ་ ར་མ་ ད་ ས་ ོབ་ ོང་ ེད་ས་
ཡག་ཤོས་དེ་    ངེས་པར་ ་བོད་ཡིག་ ོབ་ ོང་ ེད་ས་ཡག་ཤོས་ དེ་ ་གར་ལ་ངོས་འཛིན་ ེད་གྱིན་ཡོད།  དེ་ནས་ང་ཚ་ ་
གར་ལ་ ོབ་ ོང་ ེད་པར་སོང་བ་རེད། ོབ་ ོང་ ེད་པར་ ་གར་ ིན་ནས་དེ་ནས་ ་གར་ལོ་མང་པོ་བ ད་པ་རེད། ཨ་
རིས་མ་ ེབས་བར་ ་ ་གར་ནས་བ ད། 
 



བཀྲ་ཤིས།   ཨ་རིར་ག་ ས་ ེབས་པ་རེད། 
 
ཨ་ཁུ།       ཨ་རིར་ 2002ལོའི་ད ིད་ ་3་པའི་ཚས་པ་3་ལ ེབས་པ་རེད།ཨ་རིར་ ེབས་ནས་ཡར་མར་ལས་ཀ་ ས། ལས་ཀ་
འ ་མ་འ ་ ས་པ་ཡིན། ཨ་རི་ད་ ིད་པོ་འ ག། གང་ཡིན་བཤད་ན་ ོ་པོ་ཆགས་ན་ཟ་ཡ་དང་བ ང་ཡ་ ོགས་ནས་དཀའ་
ལས་ ད་པ་དེ་ ་བ་ ིད་ནས་སེམས་ཁྲེལ་མེད་པ་ཡིན། མི་ཟེར་བ་དེས དཀའ་ལས་ བ་པ་དེ་ཟ་ཡ་དང་བ ང་ཡའི་ཆེད་ ་
ཡིན་པ་དེ་མངམ་ཆེ་བར་ཤེས་གི་ཡོད་རེད། དེས་ ིར་ཨ་རི་དེ་ངོ་མ་མི་གང་འ ་ ོ་པོ་ཞིག་ཡིན་ཡང་་ཟ་ཡ་དང་བ ང་ཡ་
དཀའ་ངལ་མེད་པའི་ ང་པ་ཞིག་རེད། དེ་ངའི་ ིད་པོ་རེད་བསམ་གི་འ ག། ད་བོད་གི་ ང་པ་འ ་བཤད་ན་བོད་ནང་ལ་ ོ་
པོ་དཔེ་མང་པོ་ ཟ་ཡ་དང་བ ང་ཡ་ལ་དཀའ་ངལ་ ད་པ་དེ་འ ་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་འ ་ནང་བཞིན་ཨ་རིར་མེད་པ་ི
ཡིན་པའི་ཨ་རི་དེ་ ིད་པོ་འ ག་ཅེས་བཤད་ན་མ་འགྲིག་པ་ངའི་མེད་གི་འདོད། 
 
བཀྲ་ཤིས། བོད་ནང་ལ་ཟ་ཡ་དང་བ ང་ཡར་དཀའ་ངལ་ ད་པ་ཟེར་པ་དེ་ཁྱོད་གྱིས་དཔེ་བཞག་ནས་བཤད་ན་ཇི་ ར་རེད། 
 
ཨ་ཁུ།         ད་དཔེ་བཞག་ན་ ིར་བཏང་བོད་དེ་དཔལ་འ ོར་གིས་ཆ་ནས་ ོ་པོ་ཡིན་པ་དང། དེ་ནས་ ་མི་ ེབས་ནས།  ་
མི་དེའི་1959 ལོར་བོད་ལ་དབང་བ ར་ ེད་ནས་བོད་གྱི་ེ ས་ཁོངས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ ་ནོར་ལོངས་ ོད་མང་པོ་ཞིག་ཁོ་
རང་ཚས་མར་ ་ནག་ ་ཁྱེར་ནས། ོ་པོ་ཚར་ཟ་ཡ་དང་བ ང་ཡའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་ ད་ཡོད། ད་ ོན་མ་ཁྱེར་སོང་
བ་དེས་དཔལ་འ ོལ་དེ་མ་གང་བ་སོགས་ཀྱིས་ ེན་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད། གཅིག་བཤད་ན་བོད་དཔལ་འ ོལ་གྱིས་ཆ་
ནས་ ེས་ ས་ཐེབས་ཡོད། གཉིས་ཡིན་ན་ ་མིའི་བོད་གྱི་དཔལ་འ ོལ་གྱི་ཐོན་ཁོངས་མང་ཆེ་བ་དེ་ ་མའི་ཁྱེར་སོང་ནས་
བོད་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་མ་རེགས། ེན་དེ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་གྱིས་ ང་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཏོགས་ཙམ་དཀའ་ངལ་ ད་གི་ཡོད།ི ོ  
ཁྱིམ་ཚང་ ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། ཡིན་ཡང་མང་ཆེ་བ་དཔལ་འ ོར་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། དེས་ ང་ལ་
ོབ་ ོང་གྱིས་དཀའ་ངལ། གང་ ར་བོད་དེ་ད་ འི་གནས་ བས་ཡིན་ན་ ེས་ ས་མང་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་རེད། ད་ ལ་བ་

རིན་པོ་ཆེའི་ གས་ ེའི་བཀའ་ ིན་ལ་བ ེན་ན་བོད་བཙན་ ོལ་ག ངས་བ ག། དེ་ནས་ ོབ་ ་མང་པོ་ ོ་ ེས་དེ་ནང་ན་་
བོད་ནས་ཡར་ འི་མང་པོ་ ེབས་ བས་ ་བ་མང་པོ་ ེབས་ བས་། དེ་འ ་ ས་ནས་ད་ ་བཙན་ ོལ་ལ་ཡོད་ཉེ་དེ་ཚ་བ ་
ཆ་འ ་པོ་གཅིག་ཡིན་ན་བ ་ཆ་95་ཙམ་ཡི་གེ་མ་ཤེས་པ་ཡོད་ ་མ་རེད་བསམ་གི་འ ག།ི  
 
 
English translation: 
 
Tashi [interviewer]: Where is Lithang1? Where is it located? 
 
Interviewee: Lithang is located in the East side of Tibet. It is near by China. It is far away from 
U-Tsang2, Tibet. If you go a little further from our town [Lithang], there is Nyachu3 and then 
there is Me-nyak4, then there is Chengdu, then there is border of Tibet and China. Our area is 
mostly based on nomads.  There are many domesticated animals such as sheep, yaks, and horses 
and many others. I grew up in such life style for 16 years.  
                                                            

1 Name of a region in the East side of Tibet and it is the interviewee’s birth place.  
2 West Side of Tibet, the autonomous region.  
3 A Tibetan populated county below Lithang. 
4 Another residence of Tibetan’s county.  



 
Tashi: What do they use sheep and horses for?  
 
Interviewee: We use Yaks for transportation when nomads migrate from places to places; putting 
all the loads on the yaks’ back and letting them carry.  In the winter, due to the cold weather, we 
slaughter 1-2 yaks and 3-4 sheep for food. We also trade butter, cheese, and meat with farmers 
for wheat, rice, and vegetables. Then when I was 16 years old, I went to India.  
 
Tashi: How you did think about going to India? 
 
Interviewee: When I was in Tibet, I didn’t get to go to school. Because we are from a low-
income family, we didn’t get admitted into Chinese schools. We have to get education but since 
when you cannot get into school in Tibet. The best option, especially to study Tibetan, is in 
India. That’s why I went to India and stayed in India until I came here in the United States.  
 
Tashi: When did you come to the United States? 
 
Interviewee: I came to USA on March 3rd, 2002. After coming to here, I worked here and there 
with a variety of jobs. I am happy here because there is no need to worry after foods. Most 
people work hard for their needs [food and shelter]. In the United States, no matter how poor you 
are, it is rare that you will live without foods. I think that is one that… one happy thing here. As 
in Tibet, there are so many poor families and they suffer from not having enough food to eat. 
Such case doesn’t exist in the United States, thus I think that could be one reason to be happy 
here.   
 
Tashi: You said, in Tibet people face the problem of not having enough foods. Could you give an 
example of such?  
 
Interviewee: Well, an example could be: Economy-wise Tibet is poor, and then when China 
invaded Tibet in 1959, they took most of the natural resources in Tibet and that had a huge a 
negative impact on the Tibetan economic plight. One thing is that in terms of economic delay, 
the second thing is that the Chinese are using most of the resources that Tibet has. There are 
some families that are quite well financed but most of the other families are not.  Also on top of 
that there is the uneducated issue.  Anyhow, at this time Tibet is behind from so many things. 
Right now, by the grace of His Holiness, we are able to establish the Center Tibetan 
Administration in Exile in India. There are many schools built and many Tibetans fled from 
Tibet and became students in the schools and monks in monasteries.  Therefore, I think about 
95% of Tibetans in the exile are literate.   
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