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དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ།

༡༽ རྒྱབ་ལོངས།

༡.༡བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་(TibCERT)་གྱི་སོར།

བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་(TibCERT)གྱིས། དངོས་གཞྱིའྱི་

མཉམ་འབེལ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་སྒོམ་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འོག་ཏུ། བོད་པའྱི་ཚོགས་

སེ་ཁག་ལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དྲ་ཐོག་གྱི་ཉེན་ཁའྱི་རྱིགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་

། བོད་ནང་གྱི་དྲ་རྒྱ་བཀག་སོམ་དང་གསང་མྱུལ། བཙན་བོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་

ཀྱི་དྲ་ཐོག་གྱི་ཉེན་ཁ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་གཞྱི་ལ་བཞག་སེ།  

བོད་མྱི་ཚོའྱི་འཕྲུལ་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ནུས་པ་རྒྱ་བསྐེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན་ལ། 

མཐའ་དོན། བོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཚད་མཐོ་ བའྱི་དྲ་ཐོག་གྱི་རང་

དབང་དང་བདེ་འཇགས་ཁག་ཐེག་བེད་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

༡.༢ དམྱིགས་ཡུལ།

བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱི་དུས་དེབ་འདོན་སེལ་གྱི་

དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱི་གསར་བྱུང་

གནས་བྱུང་བརྒྱུད་སེལ་བེད་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཕྲད་བཞྱིན་

པའྱི་དྲ་ཐོག་གྱི་ཉེན་ཁའྱི་སོར་ལ་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ། བོད་ནང་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་བདེ་

འཇགས་ཀྱི་གནད་དོན་སོར་སྙན་ཐོར་འགོད་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ལོ་

གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་བཞྱིན་པའྱི་སབས་འདྱིར། དྲ་ཐོག་

གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་རང་ཉྱིད་སྲུང་སྐོབ་བེད་ཆེད། ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ། དྲ་ཐོག་གྱི་ལག་ལེན་ཡག་ཤོས་རྱིགས་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་བས་ཏེ། འབྱུང་

འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའྱི་ཁོད་དུ། ང་ཚོ་རང་ཉྱིད་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚོགས་སེ་ཧྱིལ་

པོའྱི་དྲ་ཐོག་གྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་རྒྱུན་འཁོངས་བེད་པའྱི་ནུས་པ་

བསྐེད་བསྱིང་བེད་དགོས་པར་སེམས།

༡.༣  བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱི་གསར་བྱུང་གནས་ཚུལ་

ཁ་གསབ།

 བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་གཅྱིག་ལྷག་

འགོར་ཡོད་ལ། ད་ཆ་བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་

འབེལ་བེད་མཁན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོགས་མྱི་གྲངས་༤༣ ཡོད་ལ། དེ་དག་གྱི་

ཁོངས་སུ། སྒྱིག་འཛུགས་དང་། ཚོགས་པ། དགོན་པ། སོབ་གྲྭ་སོགས་ཡོད། 

ང་ཚོའྱི་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས། འབེལ་ཡོད་ཚོགས་མྱི་གྲངས་༣༨་དང་ལྷན་དུ་

དྲ་རྒྱའྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་འཆར་ཟྱིན་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་

མྱིའྱི་གཞྱི་ཆགས་ཆེ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བཅའ་སོད་བས་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་

བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མྱི་སྣ་ཁག་བརྒྱུད་དེ།  དྲ་རྒྱའྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྱིད་

ཇུས་འཆར་ཟྱིན་སོར་ལ་གཅྱིག་གཏད་གཅྱིག་གྱི་ཟབ་སྦོང་གྲངས་༣༠་ཙམ་

སྤྲད་ཡོད། 

བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱི་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གསུམ་

པའྱི་ཁོངས་སུ།

ལོ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚུལ་སྙྱིང་བསྡུས།

བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱིས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ལས་བེད་རྒན་གྲས་ཚོ་ལ་དམྱིགས་

ཁ་གཏད་དེ། མྱི་རྫུན་མའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས། WhatsApp་གེང་མོལ་

བཀོལ་ཆས་བརྒྱུད། ཀུ་ཤུ་དང་ཨན་ཌོ་མ་ལག་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ། 

ནད་འབུ་ཁུར་བའྱི་འབེལ་ཐག་བཏང་བའྱི་སོར་གྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་སྙན་ཐོ་

རྒྱས་པ་གཉྱིས་འདོན་སེལ་བས་ཡོད་ལ། དེ་བཞྱིན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་

གྱི་ཀུ་ཤུའྱི་བྱིམ་མཛོད་ནང་དུ་བཀག་སོམ་བས་ཡོད་པའྱི་བཀོལ་

ཆས་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་སོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཡོད། དེ་མ་ཚད། 

ན་ནྱིང་ལོར། ང་ཚོས་དྲ་རྒྱའྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་གཏད་

གཅྱིག་གྱི་ཟབ་སྦོང་གྲངས་༤༧་ཙམ་སྤྲད་ཡོད་ལ། དེ་དག་གྱི་ཁོངས་

སུ་བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་འབེལ་

བེད་མཁན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོགས་མྱི་ཁག་ཀང་ཚུད་ཡོད།

སོན་དཔགས་དང་ཐབས་ལམ།

བོད་མྱིའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དྲ་ཐོག་གྱི་འཇབ་

རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན། ཉེན་གཡོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་

ཁག་ཤེས་རོགས་ཐུབ་པ་དང་བཀོལ་སྤོད་བེད་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ། ད་

ལོར། བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱིས། དྲ་ཐོག་གྱི་

ཆེས་སྤྱིར་བཏང་གྱི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐོ་གཞུང་

དང་།  དྲ་ཐོག་གྱི་ལག་ལེན་ཡག་ཤོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕོགས་སྒྱིག 

རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཇབ་རྒོལ་ཁོད་དུ། རང་ཉྱིད་དང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དྲ་བ་སྲུང་

སྐོབ་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སོགས་འདོན་སེལ་བས་ཡོད།

འཕྲུལ་རྱིག་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་སོང་།

རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱིས་གནས་ཚུལ་བཀག་སོམ་དང་གསང་མྱུལ་

གྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་བཟོས་པའྱི་ཚན་རྩལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་

བཀོལ་སྤོད་བེད་པ་ནྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དེའྱི་ཐོག་ཏུ་

རོག་གེང་ཡང་མང་པོ་འབྱུང་གྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་བཀག་སོམ་གྱི་

དོན་རྐེན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དཔེར་ན། སད་འཕྲྱིན་ནང་དུ་གནས་

ཚུལ་བཀག་སོམ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཀག་སོམ་གྱི་བེད་ལས་

དེ་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཡོད།  རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་

གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་སངས་འཛིན་དང་གསང་མྱུལ་དམྱིགས་འབེན་

བཟུང་སེ་ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་མ་ལག་ཀང་ལག་བསར་བས་ཡོད། 

མཐའ་མར། མྱིས་བཟོས་འཁོར་སར་གྱིས་བླངས་པའྱི་པར་(གཤམ་

ལ་གཟྱིགས)ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའྱི་སེང་དུ་

གཡེང་ཆས་དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བསན་པ་དེས། རྒྱ་

ནག་གྱི་གསང་མྱུལ་གྱི་ནུས་རྩལ་མཐོ་རུ་་ཕྱིན་པ་གསལ་སོན་བས་

ཡོད་ལ། དེས་མྱི་ཚོའྱི་སེམས་འཚབ་སར་ལས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད།



https://tibcert.org2

༢ ལོ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚུལ་སྙྱིང་བསྡུས།

༢.༡ བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་བཙུགས་ནས་ལོ་གཅྱིག་

འཁོར།

༢.༡.༡ ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཀུ་ཤུ་བྱིམ་མཛོད་བཀག་སོམ།

བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཀུ་ཤུའྱི་བྱིམ་

མཛོད་ནང་དུ་བཀག་སོམ་བས་པའྱི་བོད་པའྱི་བཀོལ་ཆས་ཁག་གྱི་ཐོག་ཏུ་

ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཏེ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཀོལ་ཆས་ཁ་ཤས་བཀག་སོམ་བེད་ཀྱི་ཡོད་

པ་དང་། དེ་ལྟར་ཐག་གཅོད་བེད་དགོས་པའྱི་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་རྒྱབ་ལོངས་སོར་ཧ་

གོ་ཐབས་བས་ཡོད། དེ་ཡང་། GreatFire ཚོགས་པས་མཁོ་སྤྲོད་བས་

པའྱི་བཀོལ་ཆས་བཀག་སོམ་གྱི་སྱིངས་ཆ་https://applecensorship.

com/.བཀོལ་སྤོད་བས་ཏེ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཡོད་ལ། ང་ཚོས་བོད་པ་དང་

འབེལ་བའྱི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་ནང་གྱི་བཀོལ་ཆས་༡༡༩་རེད་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་

། བཀོལ་ཆས་དེ་དག་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་། ཆ་འཕྲྱིན་དང་ཆབ་སྱིད། སྤྲོ་

སྐྱིད། བཀོལ་སྤོད། ཤེས་ཡོན་བཅས་དབེ་བ་ལྔ་རུ་བགར་ཡྱིན། བཀོལ་ཆས་

༡༡༩ ཁོངས་ནས། ༢༩་བཀག་སོམ་བས་ཚར་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད། 

བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱི་དྲ་ངོས་ཟྱིན་བྱིས་https://

blog.tibcert.org/apple-app-censorship/ཀྱི་ནང་དུ་བཀོད་

པའྱི་སྙན་ཐོ་རྒྱས་པར་གཟྱིགས་ན། དེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་

བཀོལ་ཆས་བཀག་སོམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཕོགས་བསོམས་བས་ཡོད། དེ་ཡང་ང་

ཚོའྱི་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་དང་པོའྱི་ནང་དུ་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་བཞྱིན། 

རྒྱ་ནག་གྱི་ཀུ་ཤུའྱི་བྱིམ་མཛོད་ནང་གྱི་བཀོལ་ཆས་བཀག་སོམ་ལ་གཡོལ་བའྱི་

ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དེ་ནྱི། རྒྱ་གར་དང་ཉྱི་ཧོང་ལྟ་བུའྱི་ཡུལ་ལུང་གཞན་པ་

གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཀུ་ཤུའྱི་བྱིམ་མཛོད་ཀྱི་ཁ་བང་(Apple ID) གསར་

པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད། 

༢.༡.༢ Whatsapp བཀོལ་ཆས་ནང་གྱི་འཇབ་རྒོལ། 

  

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨་ལོའྱི་ཟླ་༡༡་པའྱི་ཚེས་༡༡-༡༤་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའྱི་ཟླ་༤་

པའྱི་ཚེས་༢༢་བར། བོད་མྱི་ཚོས། རྒྱ་གར་ངྷ་རམ་སའྱི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་

ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་ཁ་པར་ནང་ནས་གནས་

ཚུལ་བརྐུ་རྩྱིས་བས་པའྱི་དོན་རྐེན་ཁག་༡༥་བསྐར་ཞྱིབ་བས་ཡོད་པ་དང་

།འཇབ་རྒོལ་དེ་དག་ཀུ་ཤུ་དང་ཨན་ཌོ་ཁ་པར་གཉྱིས་ཀ་དམྱིགས་འབེན་ཏུ་

བཟུང་སེ། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པའྱི་ཧོང་ཀོང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་སྐབས་བཅོལ་རུ་ཁག་གྱི་འགོ་གཙོ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་མྱིང་ལ་ཇེ་སྱིན་བུའུ་

ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། ནྱིག་ཡོག་དུས་བབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་མྱི་

རྫུན་མ་རྐང་རྐང་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས།  WhatsApp་གེང་མོལ་བཀོལ་ཆས་

ནང་། བོད་མྱི་ཚོར་ནད་འབུ་ཡོད་པའྱི་འབེལ་ཐག་བཏང་ཡོད། གཡོ་བྱུས་རང་

བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ངོ་བོ་དེའྱི་དབང་གྱིས། འབེལ་ཐག་གྱི་སྒང་དུ་

ཐེངས་གཅྱིག་མནན་པ་ཙམ་གྱིས། མྱི་སྒེར་གྱི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་(ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་གྱི་

མ་ལག་ཐོན་༡༡ ནས་༡༡.༤་ནང་གྱི་སྐོན་ཆའྱི་དབང་གྱིས)ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་

ཆ་ཚང་རྐུ་འཁེར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 

ཨན་ཌོ་ཁ་པར་ལ་ཆ་བཞག་ན། ནད་འབུ་དེས་མྱི་སྒེར་གྱི་ཇྱི་མེལ་ཡྱིག་ཟམ་

ནང་དུ་འཛུལ་བའྱི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། འཇབ་རྒོལ་འདྱི་བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་

ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་དང་ཁེ་ན་ཌའྱི་གྲོང་ཁེར་ཁྱི་རོན་ཁོ་གྲོང་ཁེར་ནང་དུ་

རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་མྱི་སེར་ཚོད་ལྟ་ཁང་གཉྱིས་ཀས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་

གསར་རེད་དང་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད་ལ། ཚོགས་པ་གང་རུང་གཅྱིག་ཁོ་ནས་

བརྩམས་པར་སྣང་བའྱི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་ལ། མྱི་སེར་ཚོད་ལྟ་

ཁང་གྱིས་ POISON CARP ཞེས་བཏགས་ཡོད།ཞྱིབ་ཕྲའྱི་སྙན་ཐོ་བོད་ཀྱི་

གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱི་དྲ་ངོས་ཟྱིན་བྱིས་ནས་ཀློག་རོགས། 

https://blog.tibcert.org/tibetans-targeted-by-spy-

ware-for-iphone-and-android/

༢.༡.༣ སྦོང་བརྡར་དང་ཟབ་སྦོང་། 

 

ད་ལྟའྱི་ཆར། བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་འབེལ་བེད་

མཁན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོགས་མྱི་གྲངས་༤༣ ཡོད་ལ། དེ་དག་གྱི་ཁོངས་ཀྱི་

ཚོགས་མྱི་གྲངས་༣༨་དང་ལྷན་དུ་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས། དྲ་རྒྱའྱི་བདེ་

འཇགས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་འཆར་ཟྱིན་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་

གཅྱིག་ལྷག་གྱི་རྱིང་དུ། ཚོགས་པ་དང་སྒྱིག་འཛུགས་མང་པོར་འཕྲུལ་རྱིག་གྱི་

དཀའ་ངལ་དང་དོན་རྐེན་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་ཕོགས་ཀྱི་སོར་ལ་རྒྱབ་སྐོར་དང་

རོགས་འདེགས་བས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ། ང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་པ་གྲངས་

༦༨༠་ཙམ་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཟབ་སྦོང་ཐེངས་༤༥་སྤྲད་ཡོད་པ་དང་། 

དེའྱི་ཁོངས་ཀྱི་ཟབ་སྦོང་ཐེངས་༣༧་ཙམ།  ང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་མྱི་སྣས་གཅྱིག་གཏད་གཅྱིག་གྱི་ཟབ་སྦོང་སྤྲད་ཡོད། ང་ཚོས་ད་དུང་། ལྷག་

དཀར་འཕྲུལ་རྱིག་གཟའ་འཁོར་ཟེར་བའྱི་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་གྱི་གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་

སྦོང་བརྡར་བཀོད་སྒྱིག་བས་ཡོད་ལ། ཟབ་སྦོང་དེའྱི་ནང་དུ། ང་ཚོས་བོད་ནང་

གྱི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བེད་མཁན་གྱི་འབེལ་མཐུད་མྱི་སྣ་དང་། མྱི་སེར་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་སེ་དང་སྒྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་ལས་བེད་བཅས་ལ། དྲ་རྒྱ་

ཡྱིས་ལས་ཀ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་དྲ་ཐོག་གྱི་

ཉེན་ཁ་གང་དག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཉེན་ཁ་དེ་དག་ལས་རང་ཉྱིད་ཇྱི་ལྟར་སྲུང་

སྐོབ་བེད་དགོས་མྱིན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་གོག་ཆས་ཇྱི་ལྟར་གཙང་མ་ཉར་དགོས་མྱིན་

སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཟབ་སྦོང་སྤྲད་ཡོད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་སེར་

ཚོགས་སེ་གཞན་དག་གྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་ད་དུང་ཟབ་སྦོང་འཕར་

མ་སྤྲད་ཡོད་ལ། དེའྱི་ཁོངས་སུ། བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའྱི་བཀོད་

སྒྱིག་བས་པའྱི་ལས་འགུལ་སོད་སྒར་དང་། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའྱི་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་བཀོད་སྒྱིག་བས་པའྱི་ན་གཞོན་འགོ་ཁྱིད་ཟབ་སྦོང་། སེ་ལ་ཀུའེ་བོད་ཁྱིམ་

གྱི་ལས་བེད་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཟབ་སྦོང་སྤྲད་པ་བཅས་ཚུད་ཡོད། 

༢.༡.༤ མ་འོངས་པའྱི་འཆར་གཞྱི། 

འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ།ང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐུ་

ཚབ་མྱི་སྣ་ཁག་གྱིས། ཉེར་སྤོད་མ་ལག་ནང་གྱི་མྱི་མངོན་པའྱི་ཉེན་ཁའྱི་རྱིགས་

འཚོལ་ཞྱིབ་བེད་ཐུབ་པའྱི་སྣེ་མཐའྱི་བདེ་འཇགས་ཡོ་ཆས་ཟེར་བའྱི་མཉེན་ཆས་

ཁབ་སེལ་བེད་པའྱི་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་བེད་ངེས། ང་ཚོས་མཉེན་འབུ་རྔུབ་

འདྲེན་གྱི་མ་ལག་ཅྱིག་གསར་སྐྲུན་བས་ཡོད་ལ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་གསར་

པའྱི་ནང་དུ། མ་ལག་དེ་ལག་བསར་བེད་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་རྩོལ་བ་

བེད་བཞྱིན་ཡོད།  འདྱིས་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབེལ་བེད་མཁན་གྱི་

འབེལ་ཡོད་ཚོགས་སེ་ཁག་གྱི་དྲ་སྦེལ་གྱི་མ་ལག་གྱི་ཁོངས་སུ་བཙན་རོང་གྱི་

https://applecensorship.com/
https://applecensorship.com/
https://blog.tibcert.org/apple-app-censorship/
https://blog.tibcert.org/apple-app-censorship/
https://blog.tibcert.org/tibetans-targeted-by-spyware-for-iphone-and-android/
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པའྱི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁའྱི་ནང་དུ་བསྐལ་ཡོད། འོན་ཀང་། འདྱིར་ཡོང་སྱིད་

པའྱི་དྲ་ཐོག་གྱི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ཐོ་གཞུང་ཁག་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་དག་གཤམ་དུ་

མཁོ་སྤྲོད་བས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་དེ་སོན་འགོག་དང་ཞྱི་འཇམ་

གཏོང་ཐུབ། 

 

༣.༢ ཁ་པར། 

 

དེང་སང་གྱི་ཁ་པར་མང་ཆེ་བར་གོག་ཀླད་ཀྱི་བེད་ནུས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད། 

སྤོད་བདེ་བའྱི་དབང་གྱིས། མྱི་མང་པོས་གོག་ཀླད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཁ་པར་བཀོལ་

སྤོད་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ཆེ་བས་གོག་ཀླད་དང་ལག་འཁེར་

གོག་ཀླད་ཁོ་ན་བཙན་པོ་ཉར་ཐབས་ཀྱི་སོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ཙམ་མ་

གཏོགས། ཁ་པར་བཀོལ་སྤོད་བེད་པའྱི་སབས་སུ། མཉེན་ཆས་ཐོན་གསར་

ཤོས་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་མཐུན་རྐེན་བཀོལ་སྤོད་མ་བས་ཚེ། དེས་ང་ཚོ་ཉེན་

ཁའྱི་གནས་སུ་བསྐལ་གྱི་ཡོད།  ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། 

དངུལ་རྩྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གཞུང་འབེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཁ་པར་ནང་

ཉར་ཚགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་སབས། ཁ་པར་ཡང་གོག་ཀླད་ནང་བཞྱིན་བརན་པོ་

ཉར་དགོས། 

དེ་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐོ་ཁག་གྱི་ནང་དུ། ང་ཚོས་ཁབ་ཆེ་བའྱི་ཐོག་ནས་

འདོན་སེལ་བས་པའྱི་WhatsApp ནང་གྱི་འཇབ་རྒོལ་ལྟ་བུ་འཛམ་གྱིང་

ཁོན་ཡོངས་སུ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད། 

དཔེ་མཚོན་གཞན་པ་ཞྱིག་ནྱི། ཉེ་ལམ་སུའུ་ཏེ་ཨ་ར་བྱི་ཡ་དང་འབེལ་བའྱི་

འཕུར་རའྱི་གསང་མྱུལ་དྲ་འབུས་ནྱིག་ཡོག་དུས་བབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་

གྱི་ཐོག་ཏུ་འཇབ་རྒོལ་བས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་

མཉེན་འབུ་འདྱི་འབེལ་ཐག་ཡོད་པའྱི་འཕྲྱིན་ཐུང་གྱི་ཚུལ་དུ་བཏང་ཡོད་ལ། དེ་

རྒྱལ་ཁམས་ཟེར་བའྱི་འཕུར་ར་བཀོལ་སྤོད་པའྱི་དྲ་ཚིགས་ཤྱིག་ལ་སྦེལ་ཡོད། 

འབེལ་ཐག་གྱི་སྒང་དུ་མནན་ཚེ། དེས་འཇབ་རྒོལ་པར། དམྱིགས་འབེན་ཏུ་

གཟུང་སའྱི་མྱི་དེའྱི་ཁ་པར་ནང་དུ་ཉར་ཚགས་བས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་

ཚང་རེག་ཐུབ་པའྱི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།  མྱི་རྣམས་ཧང་སངས་དགོས་

པའྱི་ད་ལྟའྱི་འཕེལ་ཕོགས་འདྱིའྱི་ཐད་ནས་གེང་ན། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླ་ཁག་

གྱི་ནང་དུ། བོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀང་གོང་སྨོས་ཀྱི་གནད་དོན་འདྱི་དང་གཞན་

པ་ཁག་ནང་བཞྱིན། འཕྲྱིན་ཐུང་བརྒྱུད་དེ། ཟུར་སྣོན་དང་འབེལ་ཐག་རྱིགས་

གཏོང་བའྱི། ཁ་པར་རང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་འཇབ་རྒོལ་རྱིགས་བརྩམ་སའྱི་

དམྱིགས་འབེན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་པ་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། 

དེ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གྱི་བཀོལ་ཆས་མང་ཆེ་བ་ཁུངས་འབེད་མཉེན་ཆས་མྱིན་

པས། དེ་དག་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱི་སོ་ལྟ་དང་གསང་མྱུལ་འོག་གནས་ཡོད། 

ང་ཚོས། བཀོལ་ཆས་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་དུ་བཀོལ་སྤོད་

བས་ཚེ། ཚང་མ་ཉེན་ཁའྱི་གནས་སུ་བསྐལ་ངེས་པའྱི་སོན་དཔགས་བེད་ཀྱི་

ཡོད།  བཀོལ་ཆས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། གཞྱི་གྲངས་

ཇྱི་ལྟར་བརྒྱུད་གཏོང་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། བཀོལ་ཆས་ཀྱིས་ཁ་པར་གྱི་ཆོག་

མཆན་ཇྱི་ལྟར་བཀོལ་སྤོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་ང་

ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས། ང་ཚོའྱི་ཁོད་ཀྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱིས་ཁ་པར་

ནང་དུ་བཟོས་ཡོད་པའྱི་༼རྩེད་མཁན་ངོ་མྱི་ཤེས་པའྱི་གཡུལ་ས༽་ཟེར་བའྱི་

རྩེད་མོ་དེའྱི་བདག་པོ་ཐྱིན་ཞུན་རྩེད་མོ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཚོང་ལས་

སེ་ཁག་དེ་ག་རང་གྱིས་འཕྲྱིན་ཐུང་བཀོལ་ཆས་སད་འཕྲྱིན་གཙོ་གཉེར་བེད་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད། 

ལྕགས་རྱི་གསར་སྐྲུན་དང་དེའྱི་སོར་ལ་དབེ་ཞྱིབ་བེད་པའྱི་གོ་སབས་སྦྱིན་

ངེས་པ་མ་ཟད། འབེལ་ཡོད་ཚོགས་སེ་ཁག་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་མྱི་མངོན་

པའྱི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐོབ་པར་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་ངེས། ང་ཚོས་

ད་དུང་བོད་མྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ནུས་སོབས་དང་བདེ་འཇགས་གོང་

མཐོར་གཏོང་བར་དམྱིགས་ཏེ། གཞྱི་གྲངས་གསང་སོམ་དང་། ཡོ་བད་དང་མ་

ལག་བདེ་འཇགས། ཉེན་ཁ་ལས་སྲུང་སྐོབ་བེད་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཡག་

ཤོས་སོགས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། མྱི་སྒེར་

དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་གྱི་གོ་སོབས་དང་ནུས་རྩལ་མུ་

མཐུད་ནས་དར་སེལ་གཏོང་འཆར་ཡོད། 

༣ འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླར་སོན་དཔགས།

འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་དུ། བཙན་བོལ་ནང་གྱི་བོད་པའྱི་ཚོགས་སེ་

ཁག་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་དམྱིགས་འབེན་དུ་གྱུར་ཡོད་ལ། 

ཁོང་ཚོས་བཟོས་པའྱི་་མཉེན་འབུ་ཁག་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ཏུ་ཚོད་ལྟ་བས་པ་མ་ཟད། 

ང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་རྐུ་འཁེར་བས་ཡོད། འདས་པའྱི་ལོ་ཧྱིལ་པའྱི་ནང་དུ། ང་

ཚོར་འཇབ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་འཕྲད་ཡོད་ལ། དེ་

དག་གྱི་ཁོངས་སུ། སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་མཉེན་འབུ་དང་། ཉྭ་འཛིན་

འཇབ་རྒོལ། ཉེ་ལམ་WhatsApp་བཀོལ་ཆས་ནང་བརྩམས་པའྱི་ཁ་པར་

ནང་གྱི་མཛུབ་གནོན་ཐེངས་གཅྱིག་གྱི་འཇབ་རྒོལ་སོགས་ཚུད་ཡོད། འབྱུང་

འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའྱི་ནང་དུ། ང་ཚོར་འཇབ་རྒོལ་གྱི་དོན་རྐེན་རྱིགས་ག་འདྲ་ཞྱིག་

འཕྲད་མྱིན་བརོད་དཀའ་ནའང་། འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་དང་། ང་ཚོའྱི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་གྱི་གཉོད་ཆུང་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སངས་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་

ནས་འཁོད་པའྱི་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་དག་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་ཟླ་

དང་འབེལ་བའྱི་སོན་དཔགས་ཡྱིན། 

 

༣.༡ སྒེར་གྱི་གོག་ཀླད་དང་འབེལ་བའྱི་སོན་དཔགས།

 

འདས་པའྱི་ལོ་ངོ་མང་པོའྱི་ནང་དུ། ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སར་ཁུང་དང་ཀུ་

ཤུ་གོག་ཀླད་ནང་གྱི་འཇབ་རྒོལ་རྱིགས་ལ་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་

པ་ལྟར། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའྱི་ནང་དུའང་། དེ་འདྲའྱི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁ་

མུ་མཐུད་ནས་འཕྲད་ངེས་པ་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ། འཇབ་རྒོལ་དེ་དག་ང་

ཚོས་ངོ་ཤེས་པའྱི་མྱིའྱི་མྱིང་བེད་སྤད་དེ་རྩོམ་ངེས། གོག་ཀླད་ནང་གྱི་འཇབ་

རྒོལ་རྱིགས། ཡྱིག་ཟམ་ནང་ཟུར་སྣོོན་དང་འབེལ་ཐག་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ཡོད་

པའྱི་མཉེན་འབུ་བཏང་སེ་རྩོམ་ངེས་པ་མ་ཟད། འབེལ་ཐག་གྱི་སྒང་དུ་མནན་

པའམ། ཡང་ན། ཟུར་སྣོན་ཁ་ཕེས་ཚེ་འཛད་སྤོད་པའྱི་གོག་ཀླད་ལ་ནད་འབུ་

འགོས་ཀྱི་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའྱི་ནང་དུ་ཉྭ་འཛིན་གྱི་འཇབ་རྒོལ་ཡང་

མང་བ་ཡོང་སྱིད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མྱི་སྒེར་གྱི་གསང་བའྱི་གནས་ཚུལ་

རྐུ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ལས་ས་ཤོས་དང་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན། 

ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་ཀྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས། ད་དུང་ཡང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་

གོག་ཀླད་ནང་དུ་དུས་ཡོལ་ཕྱིན་པའྱི་མཉེན་ཆས་དང་ཉེར་སྤོད་མ་ལག་

བཀོལ་སྤོད་བེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིས་ཁོང་ཚོ་དང་ཁོ་ཚོའྱི་དྲ་སྦེལ་གྱི་ཁོངས་སུ་

ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚོའྱི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས། དྲ་ཐོག་གྱི་ཉེས་ཅན་པས་ex-

ploit kit་ཟེར་བའྱི་ཡོ་ཆས་བཀོལ་སྤོད་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞན་གྱི་ཁ་

པར་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་གསང་བའྱི་གཞྱི་གྲངས་རྐུ་འཁེར་བེད་སོལ་ཡོད་
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བཏང་རུང་། ཁོས་གསར་སྣོན་བས་ཚར་བའྱི་མ་ལག་གྱི་ཁོངས་སུ་འཇབ་

རྒོལ་བེད་མྱི་ནུས། དེར་བརེན། མཉེན་ཆས་གསར་སྣོོན་གྱི་བརྡ་ལན་སེབས་

པ་དང་མཉམ་དུ། དེ་དག་ཐག་གསར་སྣོན་དང་ཐོན་གསར་བའྱི་ཐོག་ཏུ་བསྒྱུར་

བ་ཡྱིན་ན། རང་ཉྱིད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་གྱི་བདེ་འཇགས་རྒྱུན་འཁོངས་བེད་སངས་ཀྱི་

ཐབས་ལམ་དེ་ལས་བཟང་བ་ཞྱིག་མེད། གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་མ་ལག་རང་འགུལ་

གསར་སྣོན་གྱི་སེང་དུ་སྒྱིག་བཟོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་བརེད་འགྲོ་བའྱི་དཀའ་

ངལ་མེད། 

༣.༤.༢  མ་བསྣུན་གོང་ལ་བསམ་བློ་ཐོངས། 

ཁེད་རང་གྱི་བརན་ཁད་མཚར་ཞྱིག་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཞག་འདུག་པ་དེ་མཐོང་སོང་ངམ།

འདྱིའྱི་སྒང་དུ་མནན་ཏེ། ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་

ཚུལ་གསར་ཤོས་དེ་ཀློགས། 

༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་གལ་ཆེན་ཞྱིག

འབེལ་ཐག་འདྱི་དག་གྱི་སྒང་དུ་བསྣུན་རྒྱུར་བེད་ཤ་ལངས་ཀྱི་འདུག་གམ། 

ལངས་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། འཕྲྱིན་ཐུང་འདྱིའྱི་རྱིགས། ང་ཚོས་སེམས་

ཁུར་བ་སའྱི་དོན་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁེ་བཟང་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཆར་འགོད་

བས་ཡོད། སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ། འབེལ་ཐག་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ཉེན་

ཚབས་ཅན་ཤ་སག་ཡྱིན་ལ། དེས་ང་ཚོ་དྲ་ངོས་གཞན་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་ཏེ་ང་

ཚོའྱི་གོག་ཀླད་དང་ཁ་པར་གྱི་ནང་དུ་ནད་འབུ་སེལ་གྱི་ཡོད།   

 

ཁེད་རང་གྱི་གོག་འཕྲྱིན་ཡྱིག་ཟམ་དང་། ངོ་དེབ། WhatsApp ད་དུང་

འབེལ་མཐུད་ཀྱི་བཀོལ་ཆས་གཞན་ཁག་གྱི་ནང་དུ་འབོར་བའྱི་ཟུར་སྣོན་

རྱིགས་གང་བྱུང་ཁ་འབེད་མྱི་རུང་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ། འབེལ་ཐག་གྱི་སྒང་དུའང་

གང་བྱུང་བསྣུན་མྱི་རུང་། ཁེད་ཀྱིས་ཡྱིག་འཕྲྱིན་ཞྱིག་འབོར་བར་རེ་ལྟོས་བེད་

ཀྱི་མེད་ཚེ། ཁེད་ལ་འབོར་བའྱི་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟུར་སྣོན་དང་འབེལ་ཐག་གྱི་

ཁོངས་སུ་ནད་འབུ་བསྐུངས་ཡོད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། ཁེད་རང་གྱིས་

དེ་དག་ཁ་ཕེས་མ་ཐག་ཏུ། སོ་སོའྱི་གོག་ཀླད་དང་ཁ་པར་ལ་ནད་འབུ་འགོས་

འགྲོ་ཡྱི་ཡོད། 

 

༣.༤.༣ ཟུར་སྣོན་རྱིགས་དང་ཁ་བལ། 

གལ་སྱིད་ཁེད་རང་ནྱི་༼ང་ལ་གང་ཡང་སྦ་གསང་བེད་རྒྱུ་མེད་པས། ང་ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་སྐྲག་དགོས་སམ།༽་ཞེས་བསམ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཚེ། བསམ་བློ་བསྐར་

དུ་ཐོངས་དང་། དྲ་ཐོག་གྱི་འཇབ་རྒོལ་མང་ཆེ་བ་མྱི་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་རྐུ་

འཁེར་བེད་པར་དམྱིགས་ཏེ་འཆར་འགོད་བས་ཡོད། མྱི་མང་མང་ཆེ་བར་

མཚོན་ན། སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཁོངས་སུ། དངུལ་བང་དང་། དངུལ་ཁང་

གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཚུད་ཡོད། འོན་ཀང་། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོད་

ཀྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའྱི་གོག་ཆས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་

རྱིགས་དང་། ཡང་ན་སོ་སོར་ཡོད་པའྱི་དྲ་ཐོག་གྱི་དྲ་འབེལ་རྣམས་གནས་

ཚུལ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད། བོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ནྱི་ཧ་ཅང་དམ་དུ་

སྦེལ་ཡོད་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ང་ཚོའྱི་ཁོད་ཀྱི་མྱི་མང་ཆེ་

བ་ཞྱིག་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ང་ཚོར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཁ་པར་བརན་

པོ་ཉར་ཏེ། སོ་སོའྱི་དྲ་སྦེལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་སྲུང་སྐོབ་བེད་

༣.༣ གནས་ཚུལ་རྫུན་སེལ་གྱི་ལས་འགུལ།

 

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡་དང་༢༠༡༦་ལོའྱི་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའྱི་སབས་སུ། ང་

ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའྱི་སེང་གྱི་ཚ་ཚ་འུར་

འུར་གྱི་ལས་འགུལ་རྱིགས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད། འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཁབ་

བསྒགས་རྱིགས་ངོ་དེབ་དང་སད་འཕྲྱིན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་ཁག་

གྱི་ནང་དུ་འགྲེམས་སེལ་བེད་པའྱི་དུས་སབས་སུ། མྱི་མང་པོར། རྒྱ་ནག་སྱིད་

གཞུང་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་སོ་པ་ཚོས་དྲ་མྱིང་རྫུན་མ་བཀོལ་སྤོད་བས་ཏེ། མྱིའྱི་

སེམས་ཁམས་དཀྲུག་བེད་ཀྱི་པར་རྱིས་དང་།  གནས་ཚུལ་འཁོག་བཤད། 

གསར་འགྱུར་རྫུན་མ་སོགས་སེལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་སེམས་འཚབ་བྱུང་ཡོད། 

འཁོག་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་གསར་འགྱུར་རྫུན་མ་དེ་དག་གྱི་ཁོད་ནས། 

ང་ཚོའྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྲུང་སྐོབ་བེད་ཆེད་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡་ལོའྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་

མོར་བདེ་ཐང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་

འབེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱ་བཀོལ་སྤོད་བེད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གལ་ཏེ། ཁེད་ཀྱིས་དྲ་མྱིང་རྫུན་མ་དང་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་སེལ་

མཁན་དེ་འདྲ་དོ་སྣང་བྱུང་ཚེ། ངོ་དེབ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལྟ་བུའྱི་འབེལ་ཡོད་སེ་

ཁག་ལ་ཡར་ཞུ་བེད་རོགས། དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་དང་། དྲ་མྱིང་རྫུན་

མ་རྱིགས་ངོ་དེབ་སེང་ཡར་ཞུ་བེད་སངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོའྱི་དྲ་ཚིགས་

ཀྱི་༼ཤེས་བའྱི་བང་མཛོད༽་གྱི་སེ་ཚན་ཁོངས་སུ་ཡོད། 

https://learn.tibcert.org/knowledge-base/how-to-re-

port-content-or-fake-profile-in-facebook/        

 

༣.༤ བོད་ཀྱི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྱིག་ཚན་ཁག་གྱི་ངོས་ནས་བཏོན་པའྱི་དྲ་

ཐོག་གྱི་བདེ་འཇགས་རྒྱུན་འཁོངས་བེད་སངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག

 

དྲ་ཐོག་གྱི་འཇབ་རྒོལ་པས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་དང་ནུས་པ་བེད་སྤད་དེ་

མཉེན་འབུ་གསར་བཟོ་དང་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་རྐུ་འཁེར་སོགས་བེད་ཀྱི་

ཡོད། འོན་ཀང་། གཤམ་དུ་འཁོད་པའྱི་ཆེས་ལས་ས་ཞྱིང་། སབས་བདེ་པའྱི་

ལག་ལེན་ཡག་ཤོས་འདྱི་དག་ལག་བསར་བས་ཚེ།  ཁེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་སྲུང་

སྐོབ་དང་། དྲ་ཐོག་གྱི་བདེ་འཇགས་རྒྱུན་འཁོངས་བེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འཇབ་

རྒོལ་པར་འཇབ་རྒོལ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡང་ཆེ་རུ་གཏོང་གྱི་ཡོད། 

 

༣.༤.༡ སྒུག་ནས་མ་སོད། གསར་སྣོན་བོས། 

ཁེད་ཀྱི་ཁ་པར་དང་གོག་ཀླད་སོགས་ཀྱི་ནང་གྱི་མཉེན་ཆས་རྱིགས་གསར་

སྣོན་བེད་རྒྱུ་ནྱི། རང་ཉྱིད་ཀྱི་མ་ལག་གཞན་གྱི་སངས་འཛིན་འོག་མ་ཤོར་བར་

བེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དང་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡྱིན། མཉེན་ཆས་

བཟོ་སྐྲུན་བེད་མཁན་གྱི་ཚོང་ལས་སེ་ཁག་གྱིས། མཉེན་ཆས་ཁོངས་སུ་ཡོད་

པའྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐོན་ཆའྱི་རྱིགས་ངོས་འཛིན་དང་གསར་རེད་བྱུང་ཚེ། 

བདེ་འཇགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཉེན་ཁར་གཡོལ་ཆེད་དུ། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་

ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དྲ་ཐོག་ཏུ་མཉེན་ཆས་གསར་སྣོན་གྱི་ཆ་རྐེན་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད། 

མཉེན་ཆས་གསར་སྣོན་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་མཉེན་ཆས་ཁོངས་ཀྱི་སྐོན་ཆ་

བཅོས་སྒྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པས། འཇབ་རྒོལ་པས་དེ་སོན་གྱི་མཉེན་ཆས་ཐོན་

རྱིང་པའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྐོན་ཆ་དེ་གོ་སབས་སུ་བཟུང་བའྱི་དབང་དུ་

https://learn.tibcert.org/knowledge-base/how-to-report-content-or-fake-profile-in-facebook/     
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ཁེད་རང་གཅྱིག་པོར་གསང་ཚིག་ཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད། དེ་ཁེད་རང་གཅྱིག་

པུར་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་གང་ལའང་རེག་ཐབས་མེད། 

འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལག་ལེན་ཡག་པོ་གཞན་མང་པོ་ཡོད་ལ། དེ་དག་བཀོལ་

སྤོད་བས་ཏེ། ཁེད་རང་གྱི་ཁ་པར་དང་གོག་ཀླད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་གོང་མཐོར་

གཏང་ཆོག ང་ཚོའྱི་དྲ་ངོས་https://tibetaction.net/digitalsecu-

rity/ སུ་ཕེབས་ན། དེར་ཁེད་ཀྱིས་གནད་འགག་ཅན་གྱི་བརོད་གཞྱི་ཁག་

ཅྱིག་གྱི་སོར་གྱི་བརན་དང་པར་རྱིས་ལམ་སོན་སོགས། མདོར་ན། འཕྲུལ་

རྱིག་བདེ་འཇགས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དང་ཤེས་བ་གང་མང་ཞྱིག་

རེད་ཐུབ། 

༤ འཕྲུལ་རྱིག་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་སོང་།

 

༤.༡ རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་ཚུལ་བཀག་སོམ། 

 

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སད་འཕྲྱིན་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་བཀག་སོམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་དེ་

ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ལག་བསར་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཉེ་

ལམ་ཆ་འཕྲྱིན་བདེ་འཇགས་དབེ་ཞྱིབ་པ་མྱིང་ལ་པྱིན་ཞེ་ཟེར་བའྱི་རྒྱ་མྱི་ཨ་རྱི་

མྱི་སེར་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས། རང་ཉྱིད་ཀྱི་སད་འཕྲྱིན་སེང་དུ། ༼རྒྱ་ནག་སྱིད་

གཞུང་ལ་དགའ་བའྱི་འོས་མྱི་དེ་རྩ་བ་ནས་ཕམ་སོང་༽ཞེས་ཧོང་ཀོང་ནང་གྱི་

འོས་བསྡུའྱི་སོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སེལ་བར་བརེན། ཁོ་རང་གྱི་སད་འཕྲྱིན་

དེ་མ་ཐག་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ། ཁོ་རང་སད་འཕྲྱིན་ནང་བཀག་སོམ་

བས་པའྱི་རྒྱ་མྱི་ཨ་རྱི་བ་གཞན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་དྲ་ཚོམས་གེང་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་

དེའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཡོད།༡ དེ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་

ནད་དུག་དར་ཁབ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཀང་དྲ་ལམ་ནས་དོགས་

སྲུང་དང་བཀག་སོམ་བས་ཡོད། 

ཁོར་ཚིས(Quartz) དྲ་ལམ་གསར་ཁང་གྱི་བཀོལ་ཆས་ནང་གནས་ཚུལ་

འཁོད་གསལ་ལྟར་ན། ཟླ་འདྱིའྱི་ཟླ་མགོར། སད་འཕྲྱིན་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་

ནད་དུག་དར་ཁབ་དང་འབེལ་བའྱི་དུས་ཚོད་རེའྱི་མྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དེ་མྱི་

ཚོས་ཤུགས་ཆེར་བརྒྱུད་སེལ་བས་ཡོད་ཀང་།(Quartz) དྲ་ལམ་གསར་

ཁང་གྱི་སད་ཆ་འདྲྱི་སའྱི་མྱི་ཚོས་བརོད་ན། གནས་ཚུལ་དེ་རེས་སུ་སྱིད་

གཞུང་གྱིས་བཀག་སོམ་བེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་འདུག ཟླ་༡་པོའྱི་ཚེས་༢༢་

ཉྱིན། ཨ་རྱི་དང་ཨྱིན་ཡུལ་ནང་དུ་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་གཉྱིས་ཀྱིས། སད་འཕྲྱིན་

ནང་སྒེར་གྱི་གེང་མོལ་བེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁོད་དུ་ཕན་ཚུན་ལ་འདྲ་པར་

གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་སད་འཕྲྱིན་ནང་ཚོར་སྐེན་

ཆ་འཕྲྱིན་རྱིགས་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ། ཁེད་ཀྱི་ཆ་འཕྲྱིན་གཏོང་ཐུབ་མ་སོང་

ཞེས་གཏོང་མཁན་གྱི་མྱི་ལ་བརྡ་ལན་གཏོང་གྱི་ཡོད་ཀང་།  གོང་སྨོས་ཀྱི་ཨ་

རྱིའྱི་མྱི་དེར། པར་རྱིས་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་བརྡ་ལན་གང་ཡང་འབོར་མེད་ཀང་

། ཨྱིན་ཡུལ་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་གྱི་དེར། ཨ་རྱིའྱི་ནང་གྱི་མྱི་དེས་བཏང་

བའྱི་པར་རྩ་བ་ནས་འབོར་མེད། པར་དེ་དཀོགས་དཀོགས་བཟོ་བའམ་ཡང་

ན། མགོ་རྱིང་སོག་ནས་བཏང་བས། མཐའ་མ་འབོར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།༢ 

པའྱི་འགན་འཁྱི་ཆེན་པོ་ཡོད།དམྱིགས་བཟུང་གྱི་འཇབ་རྒོལ་ཁོད་དུ་ང་ཚོའྱི་མ་

ལག་ལ་ནད་འབུ་འགོས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ང་ཚོའྱི་དྲ་ཐོག་ཏུ་འབེལ་འདྲྱིས་བེད་

སའྱི་མྱི་ཚང་མའྱི་ཡྱིག་ཆའང་རྐུ་མ་ཤོར་ཏུ་འཇུག་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། ་

དངོས་ཡོད་འཚོ་བའྱི་ཁོད་དུ་བློ་ཡུལ་ཤོང་དཀའ་བའྱི་མཇུག་འབས་ངན་པ་

བསྐེད་སྱིད། སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་ཕོགས་གང་སར་ཡོད་པའྱི་མྱི་

རྣམས་ལ་སོ་སོའྱི་དྲ་སྦེལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་སྲུང་སྐོབ་བེད་

རྒྱུའྱི་འགན་འཁྱི་ཡོད་མོད། བོད་མྱི་ཚོར་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དྲ་

ཐོག་གྱི་འཇབ་རྒོལ་ནྱི་ཆེས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ང་ཚོས་ག་

དུས་ཡྱིན་ཡང་གཟབ་ནན་དང་གྲུང་པོ་བེད་དགོས། 

༣.༤.༤  གསང་ཚིག་བརན་པོ།

 

གསང་ཚིག་ནྱི་ཁེད་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་ལྡེ་མྱིག་ལྟ་བུ་ཡྱིན། ཁེད་རང་གྱི་གོག་ཀླད་དང་

། ཡྱིག་ཟམ་གྱི་ཁ་བང་དང་ངོ་དེབ་ཀྱི་ཁ་བང་སོགས་གང་ཡྱིན་རུང་། དེ་དག་

གྱི་གསང་ཚིག་རྱིང་པོ་དང་། མགོ་ཉོག་པོ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་

གལ་ཆེ། ཚིག་གྲུབ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གསང་ཚིག་ཅྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ནྱི། 

ཐབས་ལམ་བརན་ཤོས་དེ་ཡྱིན། དཔེར་ན། “!TheSkyIsSoBeautiful-

Today514!” ལྟ་བུའམ་ཡང་ན། ཕན་ཚུན་ལ་འབེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་

མྱིང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཀྱི་བར་དུ་བར་སོང་འཇོག་པ་  “Flower Chair Sur-

prising Pens +19%”ལྟ་བུའོ། 

གསང་ཚིག་བརན་པོ་ཞྱིག་ལ་ཚང་དགོས་པའྱི་ཆ་རྐེན་ནྱི། 

ཡྱི་གེ་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ།

ཨང་གྲངས་ཡོད་པ།

མཚོན་རགས་ཡོད་པ།

ཉུང་མཐར་ཡང་ཡྱིག་འབྲུ་༡༦་ཡོད་པ། 

ཁེད་རང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱིང་དང་ཚེས་གྲངས་སོགས་ཡོད་

མྱི་ཉན་པ་(དཔེར་ན།  Tenzin1985 or Rangzen59་ལྟ་བུ)

བཅས་སོ།།

 

༣.༤.༥ རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ར་སྤྲོད་ནུས་ཡོད་བཟོས། 

སོ་སོའྱི་ངོ་དེབ་དང་གོག་འཕྲྱིན་ཡྱིག་ཟམ་སོགས་ལ་མྱི་གཞན་གྱིས་སངས་

འཛིན་དང་འཇབ་རྒོལ་བེད་སྱིད་པའྱི་ཞེད་སྣང་སྐེས་མོང་ཡོད་དམ།  

ཁེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་དྲ་ཐོག་ཏུ་སྲུང་སྐོབ་བེད་ཐབས་ཀྱི་ཤེས་བ་གང་ཡང་

མེད་སྙམ་སེ་སེམས་ཁལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།  

དགའ་འོས་པའྱི་དོན་དག་ཞྱིག་ནྱི། རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ར་སྤྲོད་(ཆ་རྐེན་གཉྱིས་

པའྱི་བདེན་དཔང་ཡང་ཟེར)ནུས་ཡོད་བཟོས་ཚེ།  ཁེད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ལས་ས་

པོའྱི་སྒོ་ནས་སྲུང་སྐོབ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཁེད་ཀྱི་གསང་

ཚིག་གཏོར་ཐུབ་རུང་།  རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཅན་གྱི་བདེན་དཔང་གྱི་མཐུན་རྐེན་

དེས། མྱི་དེ་ཁེད་ཀྱི་གོག་འཕྲྱིན་ཡྱིག་ཟམ་ནང་དུ་འཛུལ་བར་བཀག་འགོག་

བེད་ངེས།  ཁད་ཆོས་འདྱི་ནྱི་སྲུང་སྐོབ་ཀྱི་རྱིམ་པ་འཕར་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། 

ཁེད་ཀྱི་ཁ་པར་སེང་གྱི་བཀོལ་ཆས་ཤྱིག་གམ། ཡང་ན། འཕྲྱིན་ཐུང་བརྒྱུད་དེ་

༡ https://www.dailywire.com/news/chinese-communist-party-is-cen-

soring-people-in-america-for-talking-about-hong-kong

༢ https://qz.com/1790719/china-coronavirus-outbreak-un-

folds-in-a-new-age-of-information/

https://tibetaction.net/digitalsecurity/
https://tibetaction.net/digitalsecurity/
https://www.dailywire.com/news/chinese-communist-party-is-censoring-people-in-america-for-talking-about-hong-kong
https://www.dailywire.com/news/chinese-communist-party-is-censoring-people-in-america-for-talking-about-hong-kong
 https://qz.com/1790719/china-coronavirus-outbreak-unfolds-in-a-new-age-of-information/
 https://qz.com/1790719/china-coronavirus-outbreak-unfolds-in-a-new-age-of-information/
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དེ་མ་ཟད། ཟླ་༡་པོའྱི་ཚེས་༢༣་ཉྱིན། རྒྱ་ནག་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་དྲ་བ་

གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྲངས་ཡྱིན་པའྱི་པོད་ཕྲན་བཟོ་ཚོང་ཁང་གྱིས། ་རྒྱལ་

ཡོངས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གྱི་ཆག་འཇྱིག་མ་འཁོད་པར། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་

གཙོ་བོར་བཟུང་བའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསར་ལམ་མྱི་དམངས་ཉྱིན་

རེའྱི་ཚགས་པར་གྱི་མདུན་ཤོག་གྱི་པར་ཞྱིག་བཀག་སོམ་བས་ཡོད། ནམ་

རྒྱུན་ཐེའུ་ཐར་སེང་དུ་བརྒྱུད་སེལ་བེད་པ་ལྟར། པར་རྱིས་དེའྱི་སེང་དུ་མཆན་

འཕར་མ་གང་ཡང་བྱིས་མེད་ལ། ཚགས་པར་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་བསན་པ་

ཙམ་གྱིས་བཀག་སོམ་བས་ཡོད།༢       

  

༤.༢ རྒྱ་ནག་ལྟ་བུའྱི་སྒེར་གཅོད་སྱིད་གཞུང་གྱི་ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་མ་ལག་

གྱིས་མྱི་སྒེར་གྱི་གསང་རྒྱ་དང་བདེ་འཇགས་ལ་སྤྲད་པའྱི་ཤུགས་རྐེན། 

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའྱི་ཟླ་༡༡་པའྱི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་ཤར་ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་སྱིད་

གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་མྱི་སྣ་ཚོར། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཚུལ་

མྱིན་གྱི་བ་སྤོད་སེལ་མཁན་རྱིགས། ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་གྱི་མཉེན་ཆས་

བརྒྱུད་དེ་རེས་འདེད་བཏང་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད། རེས་སུ། ཁོམ་

གཞུང་གྱི་གསང་བའྱི་བརན་མྱིག་ནང་དུ། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་བདུན་གྱིས་མང་

ཚོགས་ཁོད་ཉལ་གོས་གོན་ཡོད་པའྱི་འདྲ་པར་ཁག མྱི་དེ་དག་གྱི་མྱིང་དང་། 

ཐོང་ཐང་ལག་འཁེར་གྱི་ཨང་གྲངས། ད་དུང་། ཁོང་ཚོས་ཉལ་གོས་སྤྱི་པའྱི་ས་

ཆ་གང་དག་གྱི་ནང་དུ་གོན་ཏེ་ཚུལ་མྱིན་གྱི་བ་སྤོད་བསན་མྱིན་སོགས་ཀྱི་

གནས་ཚུལ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱིར་བསྒགས་དང་འདོན་སེལ་བས་ཡོད། གནས་

ཚུལ་དེས་ཨན་ཧོས་ཞྱིང་ཆེན་ནང་གྱི་མང་ཚོགས་ཁོང་ཁོ་དྲག་པོ་ལངས་སུ་

བཅུག་ཡོད། རེས་སུ་སུའུ་ཀྲུག་གྲོང་ཁེར་གྱི་གྲོང་ཁེར་དོ་དམ་སེ་ཁག་གྱིས་

མང་ཚོགས་ལ་དགོངས་དག་ཞུས་ཏེ། དེ་སོན་གྱི་པར་དེ་དག་མར་བླངས་

ཡོད། འོན་ཀང་། བེད་ལས་དེས་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱིས་སོབས་ལྡན་གྱི་ལག་

ཆ་དེ་འདྲ་བཀོལ་སྤོད་བས་ཏེ། སོ་སོའྱི་མང་ཚོགས་སངས་འཛིན་དང་། 

ཡོངས་བསྒགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོ་ཁ་སྐེངས་དགོས་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་

གསལ་སོན་བས་ཡོད། 

 

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་དང་མ་འདྲ་བར། རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ངོ་གདོང་ངོས་

འཛིན་དང་གསང་མྱུལ་གྱི་མཉེན་ཆས་བཀོལ་སྤོད་བེད་པའྱི་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་

དར་ཁབ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་ནང་དུ་མཉེན་ཆས་དེའྱི་

རྱིགས་སྤྱིར་བཏང་བཀག་སོམ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེའྱི་སོར་ལ་ཚ་ཚ་

འུར་འུར་གྱིས་སྒོ་ནས་བགྲོ་གེང་བེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གྱི་ཉེན་རོག་ཚན་པས་

ལག་ཆ་འདྱི་དག་བཀོལ་སྤོད་བས་ཏེ། སོབས་ལྡན་གྱི་གསང་མྱུལ་དྲ་བ་

གསར་སྐྲུན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་གང་དག་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་མྱིན་

གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྡུད་བེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་གྱི་བེད་ལས་འདྱི་

དག་གྱིས། མྱི་མང་གྱི་སེམས་ཁོངས་སུ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་

འཕྲུལ་རྱིག་སྒེར་འཛིན་རྱིང་ལུགས་༣བརྒྱུད་དེ་དབང་སྒྱུར་བེད་ངེས་སྙམ་པའྱི་

ཞེད་སྣང་སྐེ་རུ་བཅུག་ཡོད། དཔེར་ན། སྱིད་གཞུང་གྱི་སྣེ་ཁྱིད་འོག   རྣམ་པ་

གསར་པའྱི་ཡྱིད་རོན་སར་གྲངས་བེད་སྤད་པའྱི་ཐོག་ནས། ་ཡོངས་ཁབ་ཀྱི་

༢ https://qz.com/1790719/china-coronavirus-outbreak-un-

folds-in-a-new-age-of-information/

༣ https://www.nytimes.com/2020/01/21/business/china-pajamas-fa-

cial-recognition.html

 མྱི་དམངས་ཉྱིན་རེའྱི་ཚགས་པར་གྱི་མདུན་ཤོག་གྱིས་ཏན་ཏན་ཁེད་རང་ཧང་སངས་བཅུག་གྱི་རེད། 

མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསེན་ཆེས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་ནང་དུ་ལྷག་པའྱི་སབས་སུའང་། ཝུའུ་ཧན་

ནང་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གྱི་སོར་གང་ཡང་གེང་མེད།  

པར་གཏོང་མཁན་(གཡས་ཕོགས)་གྱིས་སད་འཕྲྱིན་ནང་པར་དེ་ཐེངས་གཉྱིས་ལ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་

རང་གྱི་མཐོང་སྣང་ལ་པར་བསྐུར་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀང་། གཏང་ཡུལ་ལ་པར་དེ་གཉྱིས་

རྩ་བ་ནས་འབོར་མེད། 

 https://qz.com/1790719/china-coronavirus-outbreak-unfolds-in-a-new-age-of-information/
 https://qz.com/1790719/china-coronavirus-outbreak-unfolds-in-a-new-age-of-information/
 https://www.nytimes.com/2020/01/21/business/china-pajamas-facial-recognition.html
 https://www.nytimes.com/2020/01/21/business/china-pajamas-facial-recognition.html
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༤ https://www.thedrive.com/the-war-zone/31279/chinas-new-surveil-

lance-blimp-in-the-south-china-sea-is-likely-just-the-beginning

གསང་མྱུལ་རྒྱ་ཆེར་བས་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤོད་ལམ་ལ་ཤུགས་རྐེན་སྤྲོད་པ་

ལྟ་བུ།

༤.༣ རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའྱི་སེང་གྱི་གཡེང་ཆས་དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུའྱི་

པར་རྱིས། 

 གཡེང་ཆས་དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུ་ནྱི། ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཕུར་གྲུ་ལས་ཡང་བའྱི་

མྱི་མེད་འཕུར་གྲུའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༩་ལོའྱི་ལོ་མཇུག་ཏུ། མྱིས་

བཟོས་འཁོར་སར་གྱིས་བླངས་པའྱི་པར་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ།  གཡེང་ཆས་

དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་གྱི་མྱིས་བཟོས་

གྱིང་ཕྲན་ཞྱིག་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད།  

གཡེང་ཆས་དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུ་དེས། དམའ་འཕུར་སོར་གཡེང་འཕུར་

མདེལ་སོགས་ཉེ་འཁོར་དུ་འཕུར་སབས། འགྲོ་གྲོན་ཆུང་བའྱི་སོན་ཚུད་ཀྱི་

ཉེན་བརྡ་སྤྲོད་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་མཁོ་སྤྲོད་བེད་པར་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་པའྱི་

རེག་བརྡ་ལྟ་བུའྱི་ཚོར་འདྲེན་མ་ལག་ཏན་ཏན་འཁུར་ཡོད་ངེས་ལ། ཚོར་འདྲེན་

མ་ལག་དེས་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་ལ་ས་ཁུལ་དེའྱི་ཁོངས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་

སར་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ཧ་གོ་བའྱི་མཐུན་རྐེན་བསྐྲུན་ཡོད། 

མྱིས་བཟོས་འཁོར་སར་གྱིས་བླངས་པའྱི་པར་ནང་དུ། ཚོར་འདྲེན་མ་ལག་གྱི་

རྱིགས་གང་ཞྱིག་བཀོལ་སྤོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་

ཡོད་མེད་སོགས་ཁ་གསལ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། འཕྲུལ་ཆས་འདྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་

བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་གཞན་པ་སྤྲོད་ངེས་ལ། རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའྱི་

ནང་དུ་སོར་གཡེང་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དམག་གྲུ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའྱི་

གོ་སབས་མང་བ་སྤྲོད་ངེས་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་སའྱི་ས་

ཆ་ལ་སེབས་པར་བཀག་འགོག་བེད་དུ་འཇུག་ངེས། 

 གསང་མྱུལ་གྱི་འཕུར་གྲུ་གསར་བ་འདྱི་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་གཞྱི་

རྩ་དང་འགོ་ཁུངས་ཡྱིན་ངེས། རྒྱ་ནག་གྱི་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་གྱི་དབུགས་

ལྒང་འཕུར་གྲུའྱི་འཆར་གཞྱི་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། དེ་ཧ་ཅང་རྩོད་རོད་ཆེ་བའྱི་

ས་ཁུལ་འདྱིའྱི་ནང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་ནང་འཛུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བེད་པའྱི་རྒྱ་

ནག་གྱི་ནུས་པ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བའྱི་དགོས་དམྱིགས་དང་ཧ་ཅང་འཚམ་པོ་

ཆགས་ཡོད།༤

https://www.thedrive.com/the-war-zone/31279/chinas-new-surveillance-blimp-in-the-south-china-sea-is-
https://www.thedrive.com/the-war-zone/31279/chinas-new-surveillance-blimp-in-the-south-china-sea-is-

