དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་དང་པོ།

༡ རྒྱབ་ལྗོངས།

༡.༡ བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་(TibCERT)་གི་སྐོར།

བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་(TibCERT)གིས། དངོས་གཞིའི་
མཉམ་འབྲེལ་གཞིར་བཟུང་གི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་གི་འོག་ཏུ། བོད་པའི་ཚོགས་སྡེ་
ཁག་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དྲ་ཐོག་གི་ཉེན་ཁའི་རིགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་།
བོད་ནང་གི་དྲ་རྒྱ་བཀག་སྡོམ་དང་གསང་མྱུལ། བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་
ཀྱི་དྲ་ཐོག་གི་ཉེན་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་སོགས་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ།
བོད་མི་ཚོའི་འཕྲུལ་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ།
མཐའ་དོན། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཚད་མཐོ་ བའི་དྲ་ཐོག་གི་རང་
དབང་དང་བདེ་འཇགས་ཁག་ཐེག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
༡.༢ དམིགས་ཡུལ།

བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་དུས་དེབ་འདོན་སྤེལ་གྱི་
དམིགས་ཡུལ་ནི། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དྲ་ཐོག་གི་ཉེན་ཁ་
དང་། བོད་ནང་གི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་
གནང་མཁན་གྱི་བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་ངོས་ནས་དོ་
སྣང་བྱུང་བའི་གསར་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་རིགས་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་
ཡིན།
༡.༣ གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།
བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ་སྦྱོང་
བརྡར་དང་ཟབ་སྦྱོང་གང་མང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་རུང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་
ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡིན། དེར་བརྟེན། བོད་
དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གིས་བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་
ཁག་ཟེར་བའི་ལས་འཆར་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཤིང་། དེའི་ཁོངས་སུ་ངྷ་
རམ་ས་ལར་གནས་བཞུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་རུ་ཁག་ཅིག་དང་།
ངྷ་རམ་ས་ལ་དང་། རྡེ་ར་ལྡུན། སྦེལ་གོབ། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་སོགས་
བོད་མིའི་གཞི་ཆགས་ཁག་གི་ཆེད་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱས་པའི། དྲ་རྒྱའི་བདེ་
འཇགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་བཞི་བཅས་ཡོད།
བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་(TibCERT) དེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨་
ལོའི་ཟླ་༡༡་པའི་ནང་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་ལ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༣་
པའི་བར། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས། ལས་
ཁུངས་ཁག་༢༥ ལྷག་བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་(TibCERT)་གི་ལས་གཞི་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ཡོད། བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་
སྒྲིག་ཚན་ཁག་གིས་རིམ་བཞིན་དྲ་ཐོག་གི་བདེ་འཇགས་བསྐྲུན་ཐབས་དང་
ལག་བསྟར་བྱེད་ཕྱོགས། དུས་ཐོག་ཏུ་དྲ་ཐོག་གི་བདེ་འཇགས་ཞིབ་བཤེར་

དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཞུ་སྣ་ཚོགས་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད། དེ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་
གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་ལ་དམིགས་བསལ་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ཞབས་
ཞུ་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ལ། མི་གང་རུང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་རིགས་support@tibcert.org ཡིག་ཟམ་སྒང་ལ་བཏང་ན། དུས་
ཚོད་ཉེར་བཞིའི་རིང་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ལན་
འབྱོར་ངེས།
བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་ལ་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཡོད་ལ། དེ་
གཉིས་ནི་ “ཡ་ལན་ཚན་ཁག་” དང་ “རྟོག་ཞིབ་ཚན་ཁག་” གཉིས་ཡིན།
“ཡ་ལན་ཚན་ཁག་” གི་ཁོངས་སུ། དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཁག་དང་
ཁོང་ཚོའི་ཟབ་སྦྱོང་དང་ཡ་ལན་གྱི་ལས་ཀ་ཁག་ཚུད་ལ།
“རྟོག་ཞིབ་ཚན་ཁག”་ནི་་བོད་མི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉམས་ཞིབ་
པ་ཁག་བར་གྱི་ཉམས་ཞིབ་གཞིར་བཞག་པའི་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ལས་ཀ་ཁག་
ཚུད་ཡོད།བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གིས་ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་
ལས་གཞི་འདི་དག་གི་ཐོག་ཏུ་ལས་ཀ་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད།
༡.༤ བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་དབུ་འབྱེད།

བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་ནི་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ཟླ་༡༡་པའི་
ཚེས་༥་ཉིན། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་ནང་གི་ནོར་བུ་གླིང་གའི་མེ་ཏོག་བཞད་སའི་
སྤྲོ་གསེང་གླིང་དུ་ཐོག་མར་དབུ་འབྱེད་བྱས་ཡོད། བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་
གནས་ཁང་གིས་ངྷ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་
གི་དཔྱད་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོངས་ཡོད་ལ། དེའི་ཁོངས་སུ། བྷེལ་ཀོབ་
དང་། མོན་གྷོལ། ལྡེ་ར་ལྡུན་ལྷག་དཀར་འཕྲུལ་རིག་གཟའ་འཁོར། ངྷ་རམ་
སའི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། དགོན་པ། ལས་ཁུངས་
ཁག་གི་མི་སྣ་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གློག་ཀླད་དགེ་རྒན་སོགས་མཉམ་ཞུགས་
བྱས་ཡོད།ཚོགས་འདུ་ཉིན་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ། བོད་ཀྱི་གློག་
ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་ཡ་ལན་རུ་ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞིའི་
སྒང་ལ་དམིགས་ཁ་གཏད་ཡོད་ལ། ཉིན་གཞན་པ་གཉིས་ལ་བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་
ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་རྟོག་ཞིབ་ཚན་ཁག་གི་སྐོར་ལ་དམིགས་ཁ་
གཏད་ཡོད།
༢. དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་སྐོར་གྱི་གསར་བྱུང་གནས་ཚུལ་ཁ་གསབ།
༢.༡ ཉྭ་འཛིན་གྱི་འཇབ་རྒོལ་དང་ཡིག་ཟམ་ནང་གི་ཟུར་སྣོན།

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ། ལོ་མང་རིང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གི་འཇབ་རྒོལ་བྱ་
སའི་དམིགས་འབེན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་བཞིན། དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་རྒོལ་དེ་
དག་ཐོག་མའི་ཆར། གློག་འཕྲིན་ཡིག་ཟམ་གྱི་ཟུར་སྣོན་བརྒྱུད་དེ། དྲ་འབུ་ཁུར་
བའི་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་མཉེན་ཆས་རིགས་བསྐུར་བའི་ལམ་སྲོལ་དང་སྒྲོམ་

https://tibcert.org
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གཞི་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། དུས་དང་བསྟུན་ནས། ཁོང་ཚོས་རིམ་བཞིན་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་འབྲེལ་ཐག་བརྒྱུད་དེ། མི་སྒེར་གྱི་གསང་བ་རྐུ་བ་དང་། ཡོ་ཆས་ཀྱི་མ་
ལག་ཁོངས་སུ་ནད་འབུ་འགོ་རུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྒང་དུ་གོམ་པ་གསར་པ་སྤོས་ཡོད།
ཉེ་ཆར། དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་རྒོལ་པ་དེ་ཚོས། ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་འབྲེལ་ཐག་དང་ཟུར་སྣོན་གྱི་ལམ་ཁ་གཉིས་ཀ་བེད་སྤྱད་དེ། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་།
འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་སོ་ལྟ་དང་གསང་མྱུལ་བྱེད་པའི་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་ཡོད།
བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཐེབས་པའི་དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་རྒོལ་ཁག་ཅིག་གི་དཔེ་མཚོན་བགྲངས་ན།
•

དང་པོ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཀོལ་བཞིན་པའི་ཡིག་ཟམ་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ལ་དྲ་འབུ་བསྐུངས་པའི་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་
Microsoft PowerPoint ཡིག་ཆ་ཞིག་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་མཉེན་འབུའི་འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་ཡོད་ལ། ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་དེ་ལ་
བཙན་བྱོལ་གྱི་ཙི་ཙི་(ExileRAT )ཞེས་མིང་བཏགས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧་ལོའི་མཉེན་འབུ་དེས་Microsoft Office ཡིག་གདན་་གྱི་slide1.xml.
rels” ཡིག་ཆའི་ཁོངས་སུ་ལྷག་པའི་ CVE-2017-0199 ཟེར་བའི་ཨང་ཚབ་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་དེ་བེད་སྤྱད་དེ་འཇབ་རྒོལ་བྱས་ཡོད།
གཉིས་པ།Whatsappགླེང་མོལ་བཀོལ་ཆས་ནང་དུ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་འབྲེལ་ཐག་ཅིག་ཁྱབ་སྤེལ་ཕྱིན་ཡོད། མཉེན་འབུ་དེས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཁ་ཤས་
ནང་གི་གལ་ཆེན་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ཡོད། གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ཏུ་མཉམ་འབྲེལ་རང་བཞིན་གྱི་ཉམས་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་མུས་ཡིན་ལ།
བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གིས། མི་རིང་བའི་གཟའ་འཁོར་ཁ་ཤས་ནང་དེའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་ངེས། འབྲེལ་
ཐག་དང་ཟུར་སྣོན་བརྒྱུད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ལ་འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞིན། གལ་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་ངོ་མི་ཤེས་པའི་དྲ་གྲོགས་ཤིག་
གིས་ཁྱེད་རང་གི་ཁ་པར་ནང་བཏང་བའི་འབྲེལ་ཐག་གི་སྒང་ལ་བསྣུན་པ་དང་། ཟུར་སྣོན་རིགས་ཕབ་ལེན་བྱས་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ལའང་གཅིག་མཚུངས་
ཀྱི་འཇབ་རྒོལ་ཐེབས་ངེས།

•

༡.༡ བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གིས་བཏོན་པའི་ཐབས་ལམ་ཁག

དྲ་ཐོག་གི་ཉེས་ཅན་པ་ཚོས་མཉེན་འབུ་གསར་བཟོ་དང་། བཟོས་ཚར་བའི་མཉེན་འབུ་དེ་བརྒྱུད་དེ་ཚོགས་སྡེ་གང་རུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་སིམ་འཛུལ་བྱེད་ཐབས་
ཀྱི་ལས་ཀའི་ཐོག་ཏུ། དུས་ཚོད་དང་རྒྱུ་དངོས་མང་པོའི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གཤམ་དུ་བཀོད་པའི་དྲ་ཐོག་གི་བྱེད་ལས་ཡག་ཤོས་འདི་
དག་ལག་ལེན་བསྟར་ཚེ། དྲ་ཐོག་གི་ཉེན་ཁའི་རིགས་བཀག་འགོག་དང་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ།
འགོ་བརྗོད།

ལམ་སྟོན་བརྙན་ཐུང་།

ཟུར་སྣོན་དང་རྒྱང་རིང་པོ་སྡོད།

https://www.youtube.com/watch?v=v4E1SRDmtZE
https://www.youtube.com/watch?v=Op3rV7ReNIk

ལྕགས་ཀྱུ་ནང་མ་ཚུད་པ་བྱོས།

https://www.youtube.com/watch?v=gNRzivSBonQ&t=16s

གསར་སྣོན་བྱེད་པར་མ་སྒུག

https://www.youtube.com/watch?v=2PALi87h6yM&t=168s

གསང་ཚིག་བརྟན་པོ།

https://www.youtube.com/watch?v=qAend7JaNFU

རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ར་སྤྲོད་་ནུས་ཡོད་བཟོས།

2

https://www.youtube.com/watch?v=4jak_bWV5BU

https://tibcert.org

ཁ་ཁོ་(Kakao)བཀོལ་ཆས་ངོ་མ་དང་རྫུན་མ་གཉིས་ཀའི་ཆོག་མཆན་ཞིབ་བསྡུར། ཡོངས་ཁུངས:

Source: https://citizenlab.ca/2013/04/permission-to-spy-an-analysis-of-android-malware-targeting-tibetans/

༢.༢ ཁ་པར་ནང་གི་འཇབ་རྒོལ།

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ལ། ཡིག་ཟམ་ནང་གི་ཉྭ་འཛིན་གྱི་
འཇབ་རྒོལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཁ་པར་ནང་གི་འཇབ་རྒོལ་ཡང་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།
མི་སེར་ཚོད་ལྟ་ཁང་(Citizen Lab)་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣་ལོར་བཏོན་པའི་སྙན་
ཐོའི་ནང་དུ། རྙེད་སོན་བྱུང་བའི་གནད་དོན་གལ་ཆེན་ཁག་འདི་དག་འཁོད་ཡོད།
གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཚར་བའི་ཨན་ཌོ་མ་ལག་ནང་གི་གླེང་མོལ་བཀོལ་ཆས་ཁ་
ཁོ་ (Kakao) པར་གཞི་ཅན་གྱི་འཕྲིན་ཐུང་ཞིག་ཡིག་ཟམ་བརྒྱུད་དེ་བོད་མིའི་
སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་ཁག་ཅིག་ལ་བཏང་ཡོད།
གོང་གི་དྲ་འབུ་འཁུར་བའི་ཡིག་ཟམ་ནང་གི་འཕྲིན་ཐུང་དེ། ཁུངས་ལྡན་ཡིན་
པའི་སྒེར་གྱི་འཕྲིན་ཐུང་གི་རྣམ་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དུ། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཉེན་སྲུང་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ཞིག་གི་མིང་ཐོག་ནས། བོད་མི་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་ལ་བཏང་ཡོད།
མཉེན་འབུ་འདིས་མི་སྒེར་གྱི་ཁ་པར་ནང་གི་འབྲེལ་མིའི་ཐོ་གཞུང་དང་། འཕྲིན་
ཐུང་ཁག ཁ་པར་བརྡ་རྟགས་ཀྱི་ས་གནས་བཅས་གསང་མྱུལ་བའམ་འཇབ་
རྒོལ་པར་གཏོང་བར་དམིགས་ཏེ་འཆར་འགོད་བྱས་ཡོད།
སྙན་ཐོ་འདི་བོད་ཡིག་ནང་དུའང་ཡོད། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། གཤམ་
གྱི་པར་རིས་ནང་གསལ་ལྟར། ཁ་ཁོ(Kakao)་དང་། ཀྲོན་ཨིན(Tunein)་
གཉིས་ཀྱི་ APK ཡིག་ཆ་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ། བཀོལ་ཆས་ཀྱི་ཆོག་
མཆན་འཕར་མ་སྤྲོད་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད།

དེ་བཞིན་དུ། ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ།མི་སེར་ཚོད་ལྟ་ཁང་(Citizen Lab)་གི་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས། DNS གཡོ་བཅོས་དང་། HTTP ་རེ་སྐུལ་འཚག་རྒྱག་
བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་ལ་བརྟེན་ནས། ལའེན་(LINE) དང་། ཁ་ཁའོ་

(KakaoTalk) གླེང་མོལ་བཀོལ་ཆས་གཉིས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་མཚམས་
བཅད་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད།་ཉེ་ཆར། Whatsapp དང་སྐད་འཕྲིན་
གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་འབྱོར་བའི་འབྲེལ་ཐག་གི་སྒང་ལ་བསྣུན་པ་དང་། ཁ་པར་
ལེན་པ་(Whatsapp གཅིག་པུ) ཙམ་གྱིས་ཉེར་སྤྱོད་པའི་ཡོ་ཆས་སམ་ཁ་
པར་ལ་ནད་འབུ་འགོས་ཏེ། ཁ་པར་གྱི་མ་ལག་མི་གཞན་གྱི་སྟངས་འཛིན་
འོག་ཤོར་གྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་རྙེད་སོན་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོས་བདེ་
འཇགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཟགས་ཁུང་ངམ་སྐྱོན་ཆ་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་
འདོན་ཐེངས་རྗེས་མའི་དུས་དེབ་ཀྱི་ནང་དུ་འགོད་རྒྱུ་ཡིན།
༣. བོད། - བོད་ནང་གི་འཕྲུལ་ཆས།

༣.༡ རྒྱ་ནག་གི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་
ཚུལ་ཁ་གསབ།
«ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲ་བའི་བདེ་འཇགས་བཅའ་
ཁྲིམས»ནི། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༦་ལོར་བཟོས་པའི་ཁྱབ་ཆེ་
བའི་དྲ་རྒྱའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཤིག་ཡིན་ལ། ད་ལྟའང་ཁྲིམས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་
བཞིན་ཡོད། དྲ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
བདེ་འཇགས་དང་གསང་རྒྱ་སྲ་བརྟན་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེའི་ཁོངས་སུ། མི་
སྒེར་གྱི་དྲ་ཐོག་གི་བྱེད་སྒོ་ཡོངས་ལ་སྟངས་འཛིན་ནན་མོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ས་
གནས་སུ་གཞི་གྲངས་གསོག་ཉར། མ་རྩ་མཉམ་འཇོག་གི་མཐུན་གྲོགས་ཡོད་
པ་མ་ཟད། གནས་སྟངས་ག་གེ་མོའི་འོག་ཏུ་དྲ་རྒྱའི་མ་རྩ་ཐོ་འགོད་བྱེད་པ། དྲ་
ཐོག་གི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་འགལ་མཁན་རིགས་ངེས་པར་དུ་གཞུང་ལ་བརྡ་ལན་
ཕུལ་དགོས་པ། དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་བསྐོ་
བཞག་བྱེད་པ། དོན་རྐྱེན་ལ་ཡ་ལན་སྤྲད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་འཆར་གཞི་སོགས་
མང་དག་ཅིག་ཚུད་ཡོད།
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ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧་ལོར། གཏན་འབེབས་གནང་བའི་དྲ་བའི་བདེ་འཇགས་བཅའ་
ཁྲིམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ལྟ་སྐུལ་
དང་ཞིབ་བཤེར་ཟེར་བའི་རྩ་དོན་་ཞིག་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨་ལོའི་ཟླ་༡༡་པའི་ཚེས་༡་
ཉིན་གསར་དུ་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད།སྲོལ་ཡིག་གསར་པ་འདིས་རྒྱ་ནག་དབང་
འཛིན་སྲིད་གཞུང་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཁག་ཐེག་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་
བཟོས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་སྐབས་
སུ།འཕྲུལ་ཆས་ཁོངས་ཀྱི་ཟགས་ཁུང་ངམ་སྐྱོན་ཆ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པའི་ཟོག་རྫུའི་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
བཟོ་ཚོང་ཁག་གི་འཕྲུལ་རྩལ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་རྟགས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་
པའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཡོད།དེ་མ་ཟད། སྲོལ་ཡིག་གསར་པ་འདིས་སྤྱི་བདེ་ལས་
ཁུངས་ལ་གཤམ་གྱི་བྱེད་ལས་མང་དག་ཅིག་རྩོམ་ཆོག་པའི་དབང་ཆ་སྤྲད་
ཡོད་པ་དེ་དག་ནི།
•
•
•
•
•
•
•
•

རྒྱ་ནག་ནང་ཚོང་ལས་གཉེར་བཞིན་པའི་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་དྲ་བའི་བདེ་
འཇགས་ཀྱི་སྔོན་འགོག་གི་བྱེད་ལས་རིགས་ལ་ཡུལ་དངོས་དང་དང་
རྒྱང་རིང་ནས་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་།
རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁོངས་སུ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ནང་
དོན་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ།
ཡུལ་དངོས་སུ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། བདེ་འཇགས་དང་ལེན་
གྱི་འཆར་གཞི་ཟིན་ཐོར་འགོད་པ།
ཡུལ་དངོས་སུ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། ཞིབ་བཤེར་བྱས་པའི་
མ་ལག་ཁོངས་སུ་རྙེད་པའི་ཉེར་སྤྱོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་རུང་ངོ་
བཤུས་རྒྱག་པ།
སིམ་འཛུལ་ཚོད་ལྟ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ། མ་ལག་ཁོངས་ཀྱི་ཟག་ཁུང་
ངམ་སྐྱོན་ཆར་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ།
བཟོ་ཚོང་ཁག་གང་རུང་ལ་བརྡ་ལན་མ་སྤྲད་པའི་ཐོག་ནས། ཡུལ་དངོས་
སུ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ།
བསྡུ་རུབ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས། སྲིད་གཞུང་གི་སྡེ་ཁག་གཞན་
པ་གང་རུང་ལ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པ།
ཡུལ་དངོས་སུ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་
འགྲོ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཆེད། མི་དམངས་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་
དམག་མི་གཉིས་ཡོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་སོ།།

༣.༢ ཧྭ་ཝེ།

ཧྭ་ཝེ་ནི་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་གློག་འཕྲིན་ཡོ་ཆས་བཟོ་མཁན་ཆེ་ཤོས་ཨང་དང་
པོ་དང་། རིག་ནུས་ཁ་པར་བཟོ་མཁན་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱ་
ནག་གི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་ཡིན་རུང་། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་དུ་བཟོ་ཚོང་
ཁང་འདི་ཁྲིམས་འགལ་ཞིག་ཏུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད། བཟོ་ཚོང་ཁང་འདི་འདས་
པའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་རྩོད་རྙོག་གི་ལྟེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨་ལོར། ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ། ལོ་ངོ་ལྔ་ལྷག་གི་རིང་དུ། ཨེ་ཐོ་པི་
ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཨ་རྡི་ཨ་བྷ་བྷ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་
ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མནའ་འབྲེལ་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ནས་གཞི་གྲངས་གང་མང་
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ཞིག་ཧྲང་ཧེ་ལ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་ཕོག་ཡོད། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་མནའ་
འབྲེལ་དང་དེའི་རྩིས་འཁོར་གྱི་མ་ལག་ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གིས་བསྐྲུན་ཡོད། འོན་
ཀྱང་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཁང་གི་བྱེད་ལས་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀོད་འདོམས་
འོག་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་བདེན་དཔང་གང་ཡང་མེད།
ཨ་རི་གཞུང་གིས་ཨེ་རན་དང་སེ་རེ་ཡ་གཉིས་ལ་ཚོང་དོན་གྱི་ཉེས་ཆད་
བཅད་ཡོད་པ་དེའང་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་གཏོར་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འཛུགས་
ཕོག་ཡོད། ཨ་རིའི་གཞུང་ངོས་ནས། མིན་ཝན་ཀྲིག་གིས་ཨེ་རན་ཐོག་ཏུ་
བཀལ་བའི་ཨ་སྒོར་གྱི་ཉེས་ཆད་མེད་པར་བཟོ་ཕྱིར། ཨ་རིའི་དངུལ་ཁང་ལ་
རྫུན་བཤད་ཡོད་པས།རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཐོག་ཏུ་བཀལ་བའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཁྲིམས་
ལ་འགལ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རོ་ཁྲར་གསར་ཁང་གིས་བརྗོད་
ན།ཚོང་དོན་གྱི་ཉེས་ཆད་དེ་མེད་པར་བཟོ་ཕྱིར། མོས་བཟོ་ཚོང་ཁང་དེ་གཉིས་
ཧྭ་ཝེའི་ཆ་ཤས་མིན་པ་བརྗོད་ཡོད་ཀྱང་།བཟོ་ཚོང་དེ་དག་གི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་འདེམས་ཀྱི་ཡོད།
ཧྭ་ཝེ་ལ་ཉེས་འཛུགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་གཞན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ཚོང་
དོན་གྱི་གསང་བ་བརྐུ་ཐབས་བྱས་པ་དང་། ཁྲིམས་འཛིན་དྲང་བཞག་ལ་
འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པའི་ནག་ཉེས་དེ་ཡིན། འདས་ལོར། ཨོ་སི་ཁྲོ་ལི་ཡའི་
གཞུང་གིས་གོམ་པ་འཕར་མ་ཞིག་སྤོས་ཏེ། ཡོ་ཆས་མཁོ་འདོན་བྱེད་མཁན་
ཚང་མ་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད། ༼དེ་ཕྱི་རྒྱལ་སྲིད་གཞུང་ཞིག་གི་བཅའ་
ཁྲིམས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལས་ཀའི་ཁ་ཕྱོགས་ཤིག་ཆགས་སྲིད། ༽ཧྭ་ཝེ་བཟོ་
ཚོང་ཁང་གི་མིང་དངོས་སུ་བཏོན་མེད་ཀྱང་། ཨོ་སི་ཁྲོ་ལི་ཡའི་འཐབ་བྱུས་
རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་སྒྲེ་ནིལ་ཁེ་ཧྥུ་
ལགས་ཀྱིས། ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་
དེས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད།
མོས་རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཁག་གིས་སྲིད་གཞུང་ལ་གསང་མྱུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་རོགས་མི་བྱེད་ཐུ་མེད་ཡིན་པའི་རྒྱ་
ནག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་བཀོད་པའི་དོན་ཚན་ཞིག་ལུང་འདྲེན་བྱས་ཡོད།
མོས་ཐེངས་འདིའི་རྩོད་གླེང་གི་ཁྲོད་དུ་མེད་པ་ནི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བདེན་
དཔང་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད།

འདས་པའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་དུ། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཧྭ་ཝེ་དྲ་སྦྲེལ་
ཡོ་ཆས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད། དེར་བརྟེན། སྤྱིར་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་
ཚོང་ཁང་གི་རིག་ནུས་ཁ་པར་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་ཀྱང་།
ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཧ་ལམ་མཐོང་རྒྱུ་མེད།
༣.༣ ཧེ་ཧང་ཁང་ཝེ་ཨང་ཀིའི་ལག་རྩལ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་སྤྱི་གཉེར་ཁང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པའི་ཧང་ཀྲོའུ་ཧེ་ཧང་ཁང་ཝེ་ཨང་ཀིའི་
ལག་རྩལ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་སྤྱི་གཉེར་ཁང་ནི། ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་ནང་
གི་བརྙན་ཐུང་ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་སྒྲིག་ཆས་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་བཟོ་
ཚོང་ཁང་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ལ། བཟོ་ཚོང་ཁང་དེའི་དྲ་རྒྱའི་པར་ཆས་རིགས་
འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་༡༠༠་ལྷག་གི་ནང་དུ་བཙུགས་ཡོད། པར་ཆས་དེ་
དག་གིས་སྨུག་པ་དང་། མུན་ནག ཆར་བ་སོགས་ཀྱི་ནང་དུའང་འདྲ་པར་ཧ་
ཅང་གསལ་པོ་ལེན་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་བཞིན། སྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་
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འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཁོང་ཚོའི་ཆེས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་དེས་
རླངས་འཁོར་གྱི་ཨང་བྱང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ལ། རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བས་
རླངས་འཁོར་གཏོང་ཞོར་དུ་ཁ་པར་ནང་འཕྲིན་ཐུང་གཏོང་གི་ཡོད་མེད་ཀྱང་
བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག ད་དུང་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་ངོ་གདོང་རྗེས་འདེད་ཀྱི་
འཕྲུལ་ཆས་དང་། མིའི་གཟུགས་པོའི་ཚད་གཞི་དང་། སྐྲའི་ཚོན་མདོག གྱོན་
ཆས་སོགས་བརྒྱུད་དེ། མི་ཞིག་གི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱང་རྗེས་འདེད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་འདུག
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁྲི་རོམ་ཕུ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཧང་ཀྲོའུ་ཧེ་ཧང་ཁང་ཝེ་ཨང་
ཀིའི་ལག་རྩལ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གི་ཚོང་ཟོག་ཕྱིར་འདྲེན་བཀག་
སྡོམ་བྱེད་པའི་བསམ་བློའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཧང་ཀྲོའུ་ཧེ་ཧང་ཁང་ཝེ་
ཨང་ཀིའི་ལག་རྩལ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གི་ཚོང་ཟོག་ཕྱིར་འདྲེན་
བཀག་སྡོམ་བྱེད་པའི་ལས་གཞི་དེ།ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གི་བདེ་འཇགས་
དངོས་གཟུགས་ཐོ་གཞུང་གི་ཁོངས་སུ་བཅུག་ཡོད་པའི་ཧྭ་ཝེ་དང་གཅིག་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སོ་སོའི་ལུང་པའི་ནང་དུ་ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་བརྙན་མིག་
ས་ཡ་༢༠༠ ཙམ་བཙུགས་ཡོད་ལ།དེ་དག་ཧ་ལམ་མི་བདུན་ལ་སོ་ལྟ་བརྙན་
མིག་རེ་བཙུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་བརྙན་
མིག་དེ་དག་སྤྱིའི་ཆ་ནས་བདེ་འཇགས། འགྲིམ་འགྲུལ་དོ་དམ་གྱི་དམིགས་
ཡུལ་གྱི་ཆེད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དུས་མཚུངས་སུ། མིས་བཟོས་
རིག་ནུས་ལག་རྩལ་བརྒྱུད་དེ་ཉེས་ཅན་མི་སྣ་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པའི་ཆེད་
དུའང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

སྤྱི་ཟླ་༢་པའི་ནང་། ཧྲིན་ཀྲིན་ནང་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་SenseNets ཟེར་
བའི་བཟོ་ཚོང་ཁང་དེས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའི་མིའི་ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་གྱི་
གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་ཉེར་སྤྱོད་པ་ས་ཡ་༢.༦་ཙམ་གྱི་སྒེར་གྱི་གནས་
ཚུལ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རིང་དྲ་ཐོག་ཏུ་བསྐྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། རྒྱ་
ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་མིའི་ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་གྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་དེ་བེད་
སྤྱད་དེ།ཞིན་ཅང་ནང་གི་ཁ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས། ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་བརྙན་
མིག་ནང་ནས་རྗེས་འདེད་དང་འཚོལ་བཤེར་བྱས་ཡོད།

༣.༤ བོད་ནང་གི་5G དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར།
བོད་ནང་གི་“ཀྲུང་གོའི་འཁྱེར་འཕྲིན”(ཀྲུང་གོའི་འགུལ་འཕྲིན)གྱིས། རྩོད་རྙོག་
ཅན་གྱི་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ཡོ་ཆས་བེད་སྤྱད་དེ་བོད་ཁུལ་དུ 5G དྲ་སྦྲེལ་
དབུ་འཛུགས་བྱས་ཡོད། བོད་ནང་དུ་5G ལྟེ་གནས་གསུམ་ཡོད།
བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ལྷ་སའི་ནང་གི་ས་གནས་ཁང་པ།
གློག་འཕྲིན་སློབ་གྲྭ།
བོད་ལྗོངས་སྦྲག་ཁང་གི་ལྷ་སའི་ལས་ཁུངས། (གོ་ཐོས་ལྟར་ན། ཕབ་ལེན་གྱི་
མྱུར་ཚད་མཐོ་ཤོས་དེ་530 mbps ཡིན་འདུག)
རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་རྒྱ་ནུས་ལྡན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཚེ། ལས་དོན་མང་
པོ་ཞིག་ལ་རོགས་འདེགས་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན།
དམག་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་ཡུལ་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ལ།
རི་མཐོའི་རྒྱལ་མཚམས་དོ་དམ་དང་། ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་སོགས་ཚུད་ཡོད།

འོན་ཀྱང་། དྲ་རྒྱ་དེ་དམིགས་ཡུལ་གཞན་པའི་ཐོག་ཏུའང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་
ཆོག་སྟེ། དཔེར་ན། ད་ཆ་གསང་མྱུལ་གྱི་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད་ལ། ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དེ། དེ་བས་ཀྱང་ཧ་ཅང་བློ་ཡུལ་ལ་ཤོང་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན།
སྙན་ཐོ་ལྟར་ན། བོད་ནང་གི་“ཀྲུང་གོའི་འཁྱེར་འཕྲིན”(ཀྲུང་གོའི་འགུལ་
འཕྲིན)་གྱི་མདུན་བསྐྱོད་ཀྱི་གོམ་པ་རྗེས་མ་དེ་ནི། 5G ལག་བསྟར་བྱེད་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་མགྱོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གཞི་གྲངས་ཆེན་པོའི་བཟོ་གྲྭ་་
གསར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ། 5G འཕྲུལ་ཆས་བོད་ནང་དུ་གསར་གཏོད་བྱེད་རྒྱུ་
བཅས་རེད་འདུག་ལ། དེས་བོད་ནང་གི་ཞིང་གྲོང་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་
པའི་བོད་མི་ཚོར། ཚད་མཐོ་བའི་དེང་རབས་འཕྲུལ་རིག་གི་ཞབས་ཞུ་ལོངས་
སུ་སྤྱོད་དུ་འཇུག་ངེས།
༣.༥ བཀོལ་ཆས་བཀག་སྡོམ།

བོད་པས་བཟོས་པའི་བཀོལ་ཆས་དང་ཡང་ན། བོད་པའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་
བཀོལ་ཆས་མང་པོ་ཡོད་ལ། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཀུ་ཤུའི་
མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་གྱི་མཛོད་ཁོངས་ནས་བཀོལ་ཆས་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་
བཀག་སྡོམ་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ལ་
བརྟེན་ནས། བཀོལ་ཆས་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་།
དེ་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་རྒྱབ་ལྗོངས་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་
ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ། དེ་ཧ་གོ་བར། བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་
ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཀུ་ཤུའི་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་གྱི་མཛོད་ཁོངས་སུ་
བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་བོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀོལ་ཆས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་
ཞིབ་ཅིག་བྱས་ཡོད། ཉམས་ཞིབ་དེ་མཐེབ་གཞོང་བྱེད་སྤྱད་དེ་བོད་པའི་
བཀོལ་ཆས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པ་དང་། དེ་ནས་GreatFire ཚོགས་པས་
མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་བཀོལ་ཆས་བཀག་སྡོམ་གྱི་སྡིངས་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་
ཡོད།
སྙན་ཐོ་རྒྱས་པ་བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་དྲ་ངོས་ཟིན་
བྲིས་(https://blog.tibcert.org/apple-app-censorship-tibetan/)ནང་བཀོད་ཡོད། མཐའ་མར། བིམ་མཛོད་ནང་བཀག་སྡོམ་བྱས་
པའི་མཉེན་ཆས་རིགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་བཏོན་པའི་བསམ་
འཆར་རམ་ཐབས་ལམ་ནི། ཐེ་ཝན་དང་། རྒྱ་གར་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལུང་གཞན་པ་
གང་རུང་ཞིག་་གི་ནང་དུ་Apple ID གསར་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གིས་ཀུ་ཤུའི་མ་ལག་ནང་གི་བོད་
པ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀོལ་ཆས་༡༡༩ ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱས་ཡོད་ལ། གཤམ་དུ་
བཀོད་པའི་བཀོལ་ཆས་ཚང་མ་ཀུ་ཤུའི་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་གྱི་མཛོད་ནང་
དུ། ‘Tibet’‘(བོད།)‘Tibetans’(བོད་པ།) ‘Dalai Lama’(ཏཱ་ལའི་བླ་
མ།)‘Buddhism’(ནང་ཆོས།) ‘bhoe’(བོད།) ‘Tibetan Buddhism’(བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན)་སོགས་འབྲི་དུས་རྙེད་ཡོད། རྙེད་སོན་བྱུང་
བའི་བཀོལ་ཆས་དེ་དག་དབྱེ་བ་ལྔ་རུ་བགར་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི། ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་དང་། ཆ་འཕྲིན་དང་ཆབ་སྲིད། སྤྲོ་སྐྱིད། བཀོལ་སྤྱོད། ཤེས་ཡོན་
བཅས་ཡིན།
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བཀོལ་ཆས་༡༡༩ ཚང་མ་https://applecensorship.com/ དྲ་
ངོས་ནས། རྒྱ་ནག་ནང་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་མེད་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡོད།
བཀོལ་ཆས་༡༡༩ ཁོངས་ནས། ༢༩་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཚར་ཡོད་པ་གཏན་
འཁེལ་བྱུང་ཡོད། བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་བཀོལ་ཆས་དེ་དག་གི་ཁོངས་ནས།
བཀོལ་ཆས་༧ ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་
། བཀོལ་ཆས་༥ ཆ་འཕྲིན་དང་ཆབ་སྲིད་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་རེད་
འདུག
བཀོལ་ཆས་གང་དག་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་མེད་ལ་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་དུས།
བཀག་སྡོམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཆ་རྐྱེན་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ངེས། གལ་ཏེ།
བཀོལ་ཆས་ཀྱི་མིང་གི་ཁོངས་སུ་༧གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་མཚན་
ཡོད་ཚེ། བཀོལ་ཆས་དེ་བཀག་འགོག་བྱེད་ངེས་པ་དང་། ཆ་འཕྲིན་དང་
འབྲེལ་བའི་བཀོལ་ཆས་ཡོངས་རྫོགས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྩེད་མོའི་
བཀོལ་ཆས་གཅིག་ཁོ་ན་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པ་དེའི་མཚོན་རྟགས་བོད་
ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཞག་ཡོད།

བཀོལ་ཆས་གང་དག་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་མེད་པས། བཀོལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་མཁན་མང་པོ་ཞིག་གིས། གཅིག་
བྱས་ན། རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་བཀོལ་ཆས་དེ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བཀག་
འགོག་བྱས་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད། མིང་བརྗོད་འདོད་མེད་པའི་བོད་པའི་
བཀོལ་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་མཁན་ཞིག་གིས་བརྗོད་གསལ་ལྟར་ན། ཁོང་གིས་ལུང་
པ་རྒྱ་ནག་འདེམས་དུས། རང་ཉིད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་བཀོལ་ཆས་དེ་ཀུ་ཤུ་བཟོ་
ཚོང་ཁང་གིས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་མི་འདུག་ལ། འཆར་ངོས་
སུ།ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དྲ་རྒྱའི་བཅའ་ཁྲིམས་རྩིས་མེད་བཏང་འདུག་ཟེར་བའི་
འཕྲིན་ཐུང་ཞིག་མངོན་ཡོང་གི་འདུག གསལ་ཆ་གང་ཡང་མེད་པའི་འཕྲིན་
ཐུང་འདིས། མཉེས་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་མཁན་གྱིས་ཇི་ལྟར་རྒྱ་ནག་གི་དྲ་རྒྱའི་
བཅའ་ཁྲིམས་རྩིས་མེད་བཏང་ཡོད་པ་དང་། རྩིས་མེད་གཏང་སའི་དྲ་རྒྱའི་
ཁྲིམས་གང་དང་གང་ཡིན་མིན། དེ་བཞིན་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གདམ་ག་སོགས་
གང་ཡང་གསལ་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་མི་འདུག དེ་ཡང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཆ་
གང་ཡང་མེད་པའི་མཉེན་ཆས་བཀག་སྡོམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་གཞིགས་ནས་
གླེང་ན། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་མཉེན་ཆས་ག་ཚོད་ཅིག་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་
ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་དུ་མ་བཅུག་པར་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གྲངས་ཀ་
བཤད་ཚོད་ཐུབ་དཀའ་བ་ཞིག་རེད།
བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་འབྲེལ་བའི་བཀོལ་ཆས་ཁ་ཤས་བཀག་འགོག་
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བྱས་ཚར་ཡོད་ཀྱང་། ཁ་ཤས་ད་དུང་བཀག་འགོག་བྱས་མེད་པར་ལྷག་བསྡད་
ཡོད་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་གསལ་པོ་མི་འདུག བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་
དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གིས་རིགས་འདྲ་བའི་མཉེན་ཆས་ཁག་གི་ཁོངས་ནས།
ཁ་ཤས་བཀག་འགོག་བྱས་པ་གང་ཞིག་ལ། ཡང་མཉེན་ཆས་ཁ་ཤས་བཀག་
འགོག་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སྐོར་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཞིབ་འཇུག་
མང་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཁྲོད་དུ། བཀོལ་ཆས་ཤིག་རྒྱ་
ནག་གི་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་གྱི་མཛོད་དུ་ཡོད་རུང་། (དཔེར་ན། ཨ་རིའི་རླུང་
འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་བཀོལ་ཆས་ལྟ་བུ།)བཀོལ་ཆས་དེར་
གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་དྲ་ཚིགས་དེ་བཀག་འགོག་
བྱས་ཏེ། བཀོལ་ཆས་དེ་བེད་མེད་བཟོ་གི་ཡོད། བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་
སྒྲིག་ཚན་ཁག་གིས་མཐེབ་གཞུང་གི་འཚོལ་བཤེར་བརྒྱུད་ནས་བོད་དང་
འབྲེལ་བའི་བཀོལ་ཆས་རིགས་བཙལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ཉམས་ཞིབ་བྱེད་
སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདི་ལ་སྐྱོན་ཆ་ཡོད་ངེས་པས། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་
བོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀོལ་ཆས་རིགས་བཀག་སྡོམ་བྱེད་སྟངས་སྐོར་
གསལ་པོ་ཧ་གོ་བར་ང་ཚོས་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་བཙལ་ཏེ། མ་འོངས་པར་
ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་ངེས་ཡིན།
མཐའ་དོན། གོང་དུ་བརྗོད་ཟིན་པ་ལྟར། དྲ་རྒྱའི་བཀག་སྡོམ་ལ་གཡོལ་བའི་
ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་ཞིག་ནི། ཡུལ་ལུང་གཞན་པ་དཔེར་ན། ཐེ་ཝན་དང་། རྒྱ་
གར། ཉི་ཧོང་སོགས་གང་རུང་ཞིག་་གི་ནང་དུ་Apple ID གསར་པ་ཞིག་
བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད། བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་(TibCERT)་གི་
ངོས་ནས། ལམ་ཁ་འདི་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ། བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་མཉེན་ཆས་
ཁག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
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