དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ།

༡༽ རྒྱབ་ལྗོངས།

༡.༡བོད་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།

བོ ད ་ཀྱི ་ གློ ག ་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲི ག ་ཚན་ཁག་གི ་ དུས་དེ བ ་འདོ ན ་སྤེ ལ ་གྱི ་
དམིགས་ཡུལ་ནི། བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་གསར་བྱུང་
གནས་བྱུང་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཕྲད་བཞིན་
པའི་དྲ་ཐོག་གི་ཉེན་ཁའི་སྐོར་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། བོད་ནང་གི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་
འཇགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་སྙན་ཐོར་འགོད་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། དེ་ཡང་ང་ཚོ་ལོ་
གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གོམ་ཁ་བསྒྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། དྲ་ཐོག་
གི་ཉེན་ཁ་ལས་རང་ཉིད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད། ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་
ཏུ། དྲ་ཐོག་གི་ལག་ལེན་ཡག་ཤོས་རིགས་ཁོངས་སུ་ཆུད་པ་བྱས་ཏེ། འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའི་ཁྲོད་དུ།
ང་ཚོ་རང་ཉིད་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་ཧྲིལ་
པོའི་དྲ་ཐོག་གི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའི་ནུས་པ་
བསྐྱེད་བསྲིང་བྱེད་དགོས་པར་སེམས།
༡.༣ བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་གསར་བྱུང་གནས་ཚུལ་
ཁ་གསབ།

བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་ལྷག་
འགོར་ཡོད་ལ། ད་ཆ་བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་
འབྲེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་མི་གྲངས་༤༣ ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་
ཁོངས་སུ། སྒྲིག་འཛུགས་དང་། ཚོགས་པ། དགོན་པ། སློབ་གྲྭ་སོགས་ཡོད།
ང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས། འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་མི་གྲངས་༣༨་དང་ལྷན་དུ་
དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་འཆར་ཟིན་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་
མིའི་གཞི་ཆགས་ཆེ་ཁག་གི་ནང་དུ་བཅའ་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱའི་
བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་ཁག་བརྒྱུད་དེ། དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྲིད་
ཇུས་འཆར་ཟིན་སྐོར་ལ་གཅིག་གཏད་གཅིག་གི་ཟབ་སྦྱོང་གྲངས་༣༠་ཙམ་
སྤྲད་ཡོད།

བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གསུམ་
པའི་ཁོངས་སུ།

ལོ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།
བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གིས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་རྒན་གྲས་ཚོ་ལ་དམིགས་
ཁ་གཏད་དེ། མི་རྫུན་མའི་མིང་ཐོག་ནས། WhatsApp་གླེང་མོལ་
བཀོལ་ཆས་བརྒྱུད། ཀུ་ཤུ་དང་ཨན་ཌོ་མ་ལག་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ།
ནད་འབུ་ཁུར་བའི་འབྲེལ་ཐག་བཏང་བའི་སྐོར་གྱི་ཞིབ་ཕྲའི་སྙན་ཐོ་
རྒྱས་པ་གཉིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་
གི ་ ཀུ་ཤུའི ་ བི མ ་མཛོད ་ནང་དུ་བཀག་སྡོ མ ་བྱས་ཡོ ད ་པའི ་ བཀོ ལ་
ཆས་མང་དག་ཅིག་གི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཡོད། དེ་མ་ཚད།
ན་ནིང་ལོར། ང་ཚོས་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གཅིག་གཏད་
གཅིག་གི་ཟབ་སྦྱོང་གྲངས་༤༧་ཙམ་སྤྲད་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་ཁོངས་
སུ་བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་
བྱེད་མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་མི་ཁག་ཀྱང་ཚུད་ཡོད།
སྔོན་དཔགས་དང་ཐབས་ལམ།
བོད་མིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་
རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞིན། ཉེན་གཡོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་
ཁག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ། ད་
ལོར། བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གིས། དྲ་ཐོག་གི་
ཆེས་སྤྱིར་བཏང་གི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་རིགས་ཁག་ཅིག་གི་ཐོ་གཞུང་
དང་། དྲ་ཐོག་གི་ལག་ལེན་ཡག་ཤོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག
རྒྱུན་ལྡན་གྱི་འཇབ་རྒོལ་ཁྲོད་དུ། རང་ཉིད་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་བ་སྲུང་
སྐྱོབ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སོགས་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད།

འཕྲུལ་རིག་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་སྐོང་།
རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་བཀག་སྡོམ་དང་གསང་མྱུལ་
གྱི ་ ཆེ ད ་དུ་དམི ག ས་ནས་བཟོ ས ་པའི ་ ཚན་རྩལ་གྱི ་ འཕྲུལ་ཆས་
བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་ནི་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེའི་ཐོག་ཏུ་
རྙོག་གླེང་ཡང་མང་པོ་འབྱུང་གི་ཡོད། གནས་ཚུལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་
དོན་རྐྱེན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དཔེར་ན། སྐད་འཕྲིན་ནང་དུ་གནས་
ཚུལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། བཀག་སྡོམ་གྱི་བྱེད་ལས་
དེ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་
གི ས ་སྤྱི ་ ཚོ ག ས་སྟངས་འཛི ན ་དང་གསང་མྱུལ་དམི ག ས་འབེ ན ་
བཟུང་སྟེ་ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་མ་ལག་ཀྱང་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད།
མཐའ་མར། མིས་བཟོས་འཁོར་སྐར་གྱིས་བླངས་པའི་པར་(གཤམ་
ལ་གཟིགས)ཞིག་གི་ནང་དུ།
རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་དུ་
གཡེང་ཆས་དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུ་ཞིག་ཡོད་པ་བསྟན་པ་དེས། རྒྱ་
ནག་གི་གསང་མྱུལ་གྱི་ནུས་རྩལ་མཐོ་རུ་་ཕྱིན་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་
ཡོད་ལ། དེས་མི་ཚོའི་སེམས་འཚབ་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད།
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རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མི་སེར་ཚོད་ལྟ་ཁང་གཉིས་ཀས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་
གསར་རྙེད་དང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ལ། ཚོགས་པ་གང་རུང་གཅིག་ཁོ་ནས་
༢.༡ བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་བཙུགས་ནས་ལོ་གཅིག་
བརྩམས་པར་སྣང་བའི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ལ། མི་སེར་ཚོད་ལྟ་
འཁོར།
ཁང་གིས་ POISON CARP ཞེས་བཏགས་ཡོད།ཞིབ་ཕྲའི་སྙན་ཐོ་བོད་ཀྱི་
གློ ག ་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲི ག ་ཚན་ཁག་གི ་ དྲ་ངོ ས ་ཟི ན ་བྲི ས ་ནས་ཀློག་རོ ག ས།
༢.༡.༡ ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཀུ་ཤུ་བིམ་མཛོད་བཀག་སྡོམ།
https://blog.tibcert.org/tibetans-targeted-by-spyབོ ད ་ཀྱི ་ གློ ག ་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲི ག ་ཚན་ཁག་གི ས ་རྒྱ་ནག་གི ་ ཀུ་ཤུའི ་ བི མ ་ ware-for-iphone-and-android/
མཛོ ད ་ནང་དུ་བཀག་སྡོ མ ་བྱས་པའི ་ བོ ད ་པའི ་ བཀོ ལ ་ཆས་ཁག་གི ་ ཐོ ག ་ཏུ་
ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་བཀོལ་ཆས་ཁ་ཤས་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ ༢.༡.༣ སྦྱོང་བརྡར་དང་ཟབ་སྦྱོང་།
པ་དང་། དེ་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་རྒྱབ་ལྗོངས་སྐོར་ཧ་
གོ་ཐབས་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་། GreatFire ཚོགས་པས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ ད་ལྟའི་ཆར། བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་
པའི་བཀོལ་ཆས་བཀག་སྡོམ་གྱི་སྡིངས་ཆ་https://applecensorship. མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་མི་གྲངས་༤༣ ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་ཁོངས་ཀྱི་
com/.བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཡོད་ལ། ང་ཚོས་བོད་པ་དང་ ཚོགས་མི་གྲངས་༣༨་དང་ལྷན་དུ་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས། དྲ་རྒྱའི་བདེ་
འབྲེལ་བའི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་ནང་གི་བཀོལ་ཆས་༡༡༩་རྙེད་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ འཇགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་འཆར་ཟིན་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད།
འདས་པའི་ལོ་ངོ་
། བཀོལ་ཆས་དེ་དག་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དང་། ཆ་འཕྲིན་དང་ཆབ་སྲིད། སྤྲོ་
གཅིག་ལྷག་གི་རིང་དུ། ཚོགས་པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོར་འཕྲུལ་རིག་གི་
སྐྱིད། བཀོལ་སྤྱོད། ཤེས་ཡོན་བཅས་དབྱེ་བ་ལྔ་རུ་བགར་ཡིན། བཀོལ་ཆས་
༡༡༩ ཁོངས་ནས། ༢༩་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཚར་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད། དཀའ་ངལ་དང་དོ ན ་རྐྱེ ན ་ལ་ཡ་ལན་སྤྲོད་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ སྐོ ར ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོ ར ་དང་
བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་དྲ་ངོས་ཟིན་བྲིས་https:// རོགས་འདེགས་བྱས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ། ང་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་པ་གྲངས་
blog.tibcert.org/apple-app-censorship/ཀྱི་ནང་དུ་བཀོད་ ༦༨༠་ཙམ་ལ་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་༤༥་སྤྲད་ཡོད་པ་དང་།
པའི་སྙན་ཐོ་རྒྱས་པར་གཟིགས་ན། དེའི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ དེའི་ཁོངས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་༣༧་ཙམ། ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐུ་
བཀོལ་ཆས་བཀག་སྡོམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཡོད། དེ་ཡང་ང་ ཚབ་མི་སྣས་གཅིག་གཏད་གཅིག་གི་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཡོད། ང་ཚོས་ད་དུང་། ལྷག་
ཚོའི་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་དང་པོའི་ནང་དུ་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ་བཞིན།
དཀར་འཕྲུལ་རིག་གཟའ་འཁོར་ཟེར་བའི་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་གཏིང་ཟབ་པའི་
རྒྱ་ནག་གི་ཀུ་ཤུའི་བིམ་མཛོད་ནང་གི་བཀོལ་ཆས་བཀག་སྡོམ་ལ་གཡོལ་བའི་ སྦྱོང་བརྡར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ལ། ཟབ་སྦྱོང་དེའི་ནང་དུ། ང་ཚོས་བོད་ནང་
ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དེ་ནི། རྒྱ་གར་དང་ཉི་ཧོང་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལུང་གཞན་པ་ གི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱེད་མཁན་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་མི་སྣ་དང་། མི་སེར་སྤྱི་
གང་རུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཀུ་ཤུའི་བིམ་མཛོད་ཀྱི་ཁ་བྱང་(Apple ID) གསར་ ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་སྡེ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་བཅས་ལ། དྲ་རྒྱ་
པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རེད།
ཡིས་ལས་ཀ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་དྲ་ཐོག་གི་
ཉེན་ཁ་གང་དག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཉེན་ཁ་དེ་དག་ལས་རང་ཉིད་ཇི་ལྟར་སྲུང་
༢.༡.༢ Whatsapp བཀོལ་ཆས་ནང་གི་འཇབ་རྒོལ།
སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་མིན། རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཆས་ཇི་ལྟར་གཙང་མ་ཉར་དགོས་མིན་
སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཡོད།
གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་མི་སེར་
ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨་ལོའི་ཟླ་༡༡་པའི་ཚེས་༡༡-༡༤་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༤་ ཚོགས་སྡེ་གཞན་དག་གི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་ད་དུང་ཟབ་སྦྱོང་འཕར་
པའི་ཚེས་༢༢་བར། བོད་མི་ཚོས། རྒྱ་གར་ངྷ་རམ་སའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ མ་སྤྲད་ཡོད་ལ། དེའི་ཁོངས་སུ། བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་བཀོད་
ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣའི་ཁ་པར་ནང་ནས་གནས་ སྒྲིག་བྱས་པའི་ལས་འགུལ་སྡོད་སྒར་དང་། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ལྷན་ཚོགས་
ཚུལ་བརྐུ་རྩིས་བྱས་པའི ་ དོ ན ་རྐྱེ ན ་ཁག་༡༥་བསྐྱར་ཞི བ ་བྱས་ཡོ ད ་པ་དང་ ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་ན་གཞོན་འགོ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་། སེ་ལ་ཀུའེ་བོད་ཁྱིམ་
།འཇབ་རྒོལ་དེ་དག་ཀུ་ཤུ་དང་ཨན་ཌོ་ཁ་པར་གཉིས་ཀ་དམིགས་འབེན་ཏུ་ གྱི་ལས་བྱེད་དང་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་པ་བཅས་ཚུད་ཡོད།
བཟུང་སྟེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པའི་ཧོང་ཀོང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་རུ་ཁག་གི་འགོ་གཙོ་ཡིན་ཟེར་མཁན་གྱི་མིང་ལ་ཇེ་སིན་བུའུ་ ༢.༡.༤ མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི།
ཟེར་བ་ཞིག་དང་། ནིག་ཡོག་དུས་བབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཡིན་ཟེར་བའི་མི་
རྫུན་མ་རྐྱང་རྐྱང་གི་མིང་ཐོག་ནས། WhatsApp་གླེང་མོལ་བཀོལ་ཆས་ འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ།ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐུ་
ནང་། བོད་མི་ཚོར་ནད་འབུ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ཐག་བཏང་ཡོད། གཡོ་བྱུས་རང་ ཚབ་མི་སྣ་ཁག་གིས། ཉེར་སྤྱོད་མ་ལག་ནང་གི་མི་མངོན་པའི་ཉེན་ཁའི་རིགས་
བཞིན་ལྡན་པའི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ངོ་བོ་དེའི་དབང་གིས། འབྲེལ་ཐག་གི་སྒང་དུ་ འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་སྣེ་མཐའི་བདེ་འཇགས་ཡོ་ཆས་ཟེར་བའི་མཉེན་ཆས་
ཐེངས་གཅིག་མནན་པ་ཙམ་གྱིས། མི་སྒེར་གྱི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་(ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་གྱི་ ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པའི་ལས་ཀ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ངེས། ང་ཚོས་མཉེན་འབུ་རྔུབ་
མ་ལག་ཐོན་༡༡ ནས་༡༡.༤་ནང་གི་སྐྱོན་ཆའི་དབང་གིས)ནང་གི་གནས་ཚུལ་ འདྲེན་གྱི་མ་ལག་ཅིག་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་ལ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་གསར་
ཆ་ཚང་རྐུ་འཁྱེར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
པའི་ནང་དུ། མ་ལག་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཏུ་རྩོལ་བ་
ཨན་ཌོ་ཁ་པར་ལ་ཆ་བཞག་ན། ནད་འབུ་དེས་མི་སྒེར་གྱི་ཇི་མེལ་ཡིག་ཟམ་ བྱེད་བཞིན་ཡོད། འདིས་ང་ཚོའི་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་
ནང་དུ་འཛུལ་བའི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། འཇབ་རྒོལ་འདི་བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་དྲ་སྦྲེལ་གྱི་མ་ལག་གི་ཁོངས་སུ་བཙན་རྫོང་གི་
ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་དང་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲི་རོན་ཁྲོ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དུ་
༢ ལོ་འཁོར་གྱི་གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།
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ལྕགས་རི་གསར་སྐྲུན་དང་དེའི་སྐོར་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་སྦྱིན་
ངེས་པ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོད་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་མི་མངོན་
པའི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁ་ལས་སྐྱོབ་པར་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་ངེས། ང་ཚོས་
ད་དུང་བོད་མི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་དང་བདེ་འཇགས་གོང་
མཐོར་གཏོང་བར་དམིགས་ཏེ། གཞི་གྲངས་གསང་སྡོམ་དང་། ཡོ་བྱད་དང་མ་
ལག་བདེ་འཇགས། ཉེན་ཁ་ལས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཡག་
ཤོས་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་མང་དག་ཅིག་གི་ཐོག་ལ། མི་སྒེར་
དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་གོ་སྟོབས་དང་ནུས་རྩལ་མུ་
མཐུད་ནས་དར་སྤེལ་གཏོང་འཆར་ཡོད།
༣ འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླར་སྔོན་དཔགས།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་དུ། བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་པའི་ཚོགས་སྡེ་
ཁག་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་དམིགས་འབེན་དུ་གྱུར་ཡོད་ལ།
ཁོང་ཚོས་བཟོས་པའི་་མཉེན་འབུ་ཁག་ང་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་མ་ཟད།
ང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་རྐུ་འཁྱེར་བྱས་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ཧྲིལ་པའི་ནང་དུ། ང་
ཚོར་འཇབ་རྒོལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཕྲད་ཡོད་ལ། དེ་
དག་གི་ཁོངས་སུ། སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་མཉེན་འབུ་དང་། ཉྭ་འཛིན་
འཇབ་རྒོལ། ཉེ་ལམ་WhatsApp་བཀོལ་ཆས་ནང་བརྩམས་པའི་ཁ་པར་
ནང་གི་མཛུབ་གནོན་ཐེངས་གཅིག་གི་འཇབ་རྒོལ་སོགས་ཚུད་ཡོད། འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའི་ནང་དུ། ང་ཚོར་འཇབ་རྒོལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་རིགས་ག་འདྲ་ཞིག་
འཕྲད་མིན་བརྗོད་དཀའ་ནའང་། འདས་པའི་ཉམས་མྱོང་དང་། ང་ཚོའི་སྤྱི་
ཚོགས་ནང་གི་གཉོད་ཆུང་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཞིར་བཞག་གི་ཐོག་
ནས་འཁོད་པའི་གཤམ་གྱི་གནད་དོན་འདི་དག་ང་ཚོའི་མ་འོངས་པའི་ལོ་ཟླ་
དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་དཔགས་ཡིན།
༣.༡ སྒེར་གྱི་གློག་ཀླད་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་དཔགས།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་མང་པོའི་ནང་དུ། ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་
ཤུ་གློག་ཀླད་ནང་གི་འཇབ་རྒོལ་རིགས་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་ཡོད་
པ་ལྟར། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའི་ནང་དུའང་། དེ་འདྲའི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁ་
མུ་མཐུད་ནས་འཕྲད་ངེས་པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། འཇབ་རྒོལ་དེ་དག་ང་
ཚོས་ངོ་ཤེས་པའི་མིའི་མིང་བེད་སྤྱད་དེ་རྩོམ་ངེས། གློག་ཀླད་ནང་གི་འཇབ་
རྒོལ་རིགས། ཡིག་ཟམ་ནང་ཟུར་སྣོོན་དང་འབྲེལ་ཐག་གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ཡོད་
པའི་མཉེན་འབུ་བཏང་སྟེ་རྩོམ་ངེས་པ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཐག་གི་སྒང་དུ་མནན་
པའམ། ཡང་ན། ཟུར་སྣོན་ཁ་ཕྱེས་ཚེ་འཛད་སྤྱོད་པའི་གློག་ཀླད་ལ་ནད་འབུ་
འགོས་ཀྱི་ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླའི་ནང་དུ་ཉྭ་འཛིན་གྱི་འཇབ་རྒོལ་ཡང་
མང་བ་ཡོང་སྲིད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་སྒེར་གྱི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་
རྐུ་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ལས་སླ་ཤོས་དང་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན།
ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས། ད་དུང་ཡང་། རང་ཉིད་ཀྱི་
གློ ག ་ཀླད་ནང་དུ་དུས་ཡོ ལ ་ཕྱི ན ་པའི ་ མཉེ ན ་ཆས་དང་ཉེ ར ་སྤྱོ ད ་མ་ལག་
བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདིས་ཁོང་ཚོ་དང་ཁོ་ཚོའི་དྲ་སྦྲེལ་གྱི་ཁོངས་སུ་
ཡོད་པའི་མི་ཚོའི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་རིགས། དྲ་ཐོག་གི་ཉེས་ཅན་པས་exploit kit་ཟེར་བའི་ཡོ་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་གཞན་གྱི་ཁ་
པར་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་གསང་བའི་གཞི་གྲངས་རྐུ་འཁྱེར་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་

པའི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁའི་ནང་དུ་བསྐྱལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་། འདིར་ཡོང་སྲིད་
པའི་དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་རྒོལ་གྱི་ཐོ་གཞུང་ཁག་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་དག་གཤམ་དུ་
མཁོ ་ སྤྲོད་བྱས་པའི ་ ཐབས་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་དེ ་ སྔོ ན ་འགོ ག ་དང་ཞི ་ འཇམ་
གཏོང་ཐུབ།
༣.༢ ཁ་པར།

དེང་སང་གི་ཁ་པར་མང་ཆེ་བར་གློག་ཀླད་ཀྱི་བྱེད་ནུས་གཅིག་མཚུངས་ཡོད།
སྤྱོད་བདེ་བའི་དབང་གིས། མི་མང་པོས་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཁ་པར་བཀོལ་
སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་། མི་མང་ཆེ་བས་གློག་ཀླད་དང་ལག་འཁྱེར་
གློག་ཀླད་ཁོ་ན་བཙན་པོ་ཉར་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་བ་ཙམ་མ་
གཏོགས། ཁ་པར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། མཉེན་ཆས་ཐོན་གསར་
ཤོས་དང་བདེ་འཇགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཀོལ་སྤྱོད་མ་བྱས་ཚེ། དེས་ང་ཚོ་ཉེན་
ཁའི་གནས་སུ་བསྐྱལ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་རང་ཉིད་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་།
དངུལ་རྩིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཁ་པར་ནང་
ཉར་ཚགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཁ་པར་ཡང་གློག་ཀླད་ནང་བཞིན་བརྟན་པོ་
ཉར་དགོས།
དེ་ཡང་ཞིབ་འཇུག་གི་སྙན་ཐོ་ཁག་གི་ནང་དུ། ང་ཚོས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཐོག་ནས་
འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་WhatsApp ནང་གི་འཇབ་རྒོལ་ལྟ་བུ་འཛམ་གླིང་
ཁྱོན་ཡོངས་སུ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད།
དཔེ་མཚོན་གཞན་པ་ཞིག་ནི། ཉེ་ལམ་སུའུ་ཏེ་ཨ་ར་བྷི་ཡ་དང་འབྲེལ་བའི་
འཕུར་རྟའི་གསང་མྱུལ་དྲ་འབུས་ནིག་ཡོག་དུས་བབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་
གི་ཐོག་ཏུ་འཇབ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། དམིགས་བསལ་གྱི་
མཉེན་འབུ་འདི་འབྲེལ་ཐག་ཡོད་པའི་འཕྲིན་ཐུང་གི་ཚུལ་དུ་བཏང་ཡོད་ལ། དེ་
རྒྱལ་ཁམས་ཟེར་བའི་འཕུར་རྟ་བཀོལ་སྤྱོད་པའི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ལ་སྦྲེལ་ཡོད།
འབྲེལ་ཐག་གི་སྒང་དུ་མནན་ཚེ། དེས་འཇབ་རྒོལ་པར། དམིགས་འབེན་ཏུ་
གཟུང་སའི་མི་དེའི་ཁ་པར་ནང་དུ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཆ་
ཚང་རེག་ཐུབ་པའི་ཆོག་མཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད། མི་རྣམས་ཧང་སངས་དགོས་
པའི་ད་ལྟའི་འཕེལ་ཕྱོགས་འདིའི་ཐད་ནས་གླེང་ན། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་ཟླ་ཁག་
གི་ནང་དུ། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱང་གོང་སྨྲོས་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་དང་གཞན་
པ་ཁག་ནང་བཞིན། འཕྲིན་ཐུང་བརྒྱུད་དེ། ཟུར་སྣོན་དང་འབྲེལ་ཐག་རིགས་
གཏོང་བའི། ཁ་པར་རང་ལ་གཞི་བཅོལ་བའི་འཇབ་རྒོལ་རིགས་བརྩམ་སའི་
དམིགས་འབེན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་པ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དེ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གི་བཀོལ་ཆས་མང་ཆེ་བ་ཁུངས་འབྱེད་མཉེན་ཆས་མིན་
པས། དེ་དག་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གི་སོ་ལྟ་དང་གསང་མྱུལ་འོག་གནས་ཡོད།
ང་ཚོས། བཀོལ་ཆས་དེ་འདྲའི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་
བྱས་ཚེ། ཚང་མ་ཉེན་ཁའི་གནས་སུ་བསྐྱལ་ངེས་པའི་སྔོན་དཔགས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། བཀོལ་ཆས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། གཞི་གྲངས་
ཇི་ལྟར་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། བཀོལ་ཆས་ཀྱིས་ཁ་པར་གྱི་ཆོག་
མཆན་ཇི་ལྟར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རིགས་ང་
ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགོས། ང་ཚོའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་ག་ཚོད་ཅིག་གིས་ཁ་པར་
ནང་དུ་བཟོས་ཡོད་པའི་༼རྩེད་མཁན་ངོ་མི་ཤེས་པའི་གཡུལ་ས༽་ཟེར་བའི་
རྩེད་མོ་དེའི་བདག་པོ་ཐིན་ཞུན་རྩེད་མོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཚོང་ལས་
སྡེ་ཁག་དེ་ག་རང་གིས་འཕྲིན་ཐུང་བཀོལ་ཆས་སྐད་འཕྲིན་གཙོ་གཉེར་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།
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༣.༣ གནས་ཚུལ་རྫུན་སྤེལ་གྱི་ལས་འགུལ།

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡་དང་༢༠༡༦་ལོའི་བོད་མིའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའི་སྐབས་སུ། ང་
ཚོས་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་གི་ཚ་ཚ་འུར་
འུར་གྱི་ལས་འགུལ་རིགས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད། འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱབ་
བསྒྲགས་རིགས་ངོ་དེབ་དང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་ཁག་
གི་ནང་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་པའི་དུས་སྐབས་སུ། མི་མང་པོར། རྒྱ་ནག་སྲིད་
གཞུང་དང་རྒྱ་མིའི་སོ་པ་ཚོས་དྲ་མིང་རྫུན་མ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ།
མིའི་
སེམས་ཁམས་དཀྲུག་བྱེད་ཀྱི་པར་རིས་དང་།
གནས་ཚུལ་འཁྱོག་བཤད།
གསར་འགྱུར་རྫུན་མ་སོགས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་སེམས་འཚབ་བྱུང་ཡོད།
འཁྱོག་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་གསར་འགྱུར་རྫུན་མ་དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས།
ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཆེད་དང་། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡་ལོའི་འོས་བསྡུ་ཆེན་
མོར་བདེ་ཐང་གི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་
འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་མི་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཞིག་ལ། གལ་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་མིང་རྫུན་མ་དང་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་སྤེལ་
མཁན་དེ་འདྲ་དོ་སྣང་བྱུང་ཚེ། ངོ་དེབ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་
ཁག་ལ་ཡར་ཞུ་བྱེད་རོགས། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་དང་། དྲ་མིང་རྫུན་
མ་རིགས་ངོ་དེབ་སྟེང་ཡར་ཞུ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་
ཀྱི་༼ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད༽་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁོངས་སུ་ཡོད།
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བཏང་རུང་། ཁོས་གསར་སྣོན་བྱས་ཚར་བའི་མ་ལག་གི་ཁོངས་སུ་འཇབ་
རྒོལ་བྱེད་མི་ནུས། དེར་བརྟེན། མཉེན་ཆས་གསར་སྣོོན་གྱི་བརྡ་ལན་སླེབས་
པ་དང་མཉམ་དུ། དེ་དག་ཐག་གསར་སྣོན་དང་ཐོན་གསར་བའི་ཐོག་ཏུ་བསྒྱུར་
བ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་གི་བདེ་འཇགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་དེ་ལས་བཟང་བ་ཞིག་མེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མ་ལག་རང་འགུལ་
གསར་སྣོན་གྱི་སྟེང་དུ་སྒྲིག་བཟོ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་བརྗེད་འགྲོ་བའི་དཀའ་
ངལ་མེད།
༣.༤.༢ མ་བསྣུན་གོང་ལ་བསམ་བློ་ཐོངས།

ཁྱེད་རང་གི་བརྙན་ཁྱད་མཚར་ཞིག་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཞག་འདུག་པ་དེ་མཐོང་སོང་ངམ།
འདིའི་སྒང་དུ་མནན་ཏེ། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་
ཚུལ་གསར་ཤོས་དེ་ཀློགས།
༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ་གལ་ཆེན་ཞིག

འབྲེལ་ཐག་འདི་དག་གི་སྒང་དུ་བསྣུན་རྒྱུར་བྲེད་ཤ་ལངས་ཀྱི་འདུག་གམ།
ལངས་ཀྱི་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཕྲིན་ཐུང་འདིའི་རིགས། ང་ཚོས་སེམས་
ཁུར་བྱ་སའི་དོན་དག་གི་ཐོག་ནས་ཁེ་བཟང་ལེན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འཆར་འགོད་
བྱས་ཡོད། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ། འབྲེལ་ཐག་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་ཉེན་
ཚབས་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། དེས་ང་ཚོ་དྲ་ངོས་གཞན་ཞིག་ལ་འཁྲིད་ཏེ་ང་
ཚོའི་གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་གྱི་ནང་དུ་ནད་འབུ་སྤེལ་གྱི་ཡོད།

༣.༤ བོད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒྲིག་ཚན་ཁག་གི་ངོས་ནས་བཏོན་པའི་དྲ་ ཁྱེད་རང་གི་གློག་འཕྲིན་ཡིག་ཟམ་དང་། ངོ་དེབ། WhatsApp ད་དུང་
ཐོག་གི་བདེ་འཇགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཁག
འབྲེ ལ ་མཐུད་ཀྱི ་ བཀོ ལ ་ཆས་གཞན་ཁག་གི ་ ནང་དུ་འབྱོ ར ་བའི ་ ཟུར་སྣོན་
རིགས་གང་བྱུང་ཁ་འབྱེད་མི་རུང་ལ། དེ་བཞིན་དུ། འབྲེལ་ཐག་གི་སྒང་དུའང་
དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་རྒོལ་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་དང་ནུས་པ་བེད་སྤྱད་དེ་ གང་བྱུང་བསྣུན་མི་རུང་། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་འཕྲིན་ཞིག་འབྱོར་བར་རེ་ལྟོས་བྱེད་
མཉེན་འབུ་གསར་བཟོ་དང་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་རྐུ་འཁྱེར་སོགས་བྱེད་ཀྱི་ ཀྱི་མེད་ཚེ།
ཁྱེད་ལ་འབྱོར་བའི་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟུར་སྣོན་དང་འབྲེལ་ཐག་གི་
ཡོད། འོན་ཀྱང་། གཤམ་དུ་འཁོད་པའི་ཆེས་ལས་སླ་ཞིང་། སྟབས་བདེ་པའི་ ཁོངས་སུ་ནད་འབུ་བསྐུངས་ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། ཁྱེད་རང་གིས་
ལག་ལེན་ཡག་ཤོས་འདི་དག་ལག་བསྟར་བྱས་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་སྲུང་ དེ་དག་ཁ་ཕྱེས་མ་ཐག་ཏུ། སོ་སོའི་གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་ལ་ནད་འབུ་འགོས་
སྐྱོབ་དང་། དྲ་ཐོག་གི་བདེ་འཇགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། འཇབ་ འགྲོ་ཡི་ཡོད།
རྒོལ་པར་འཇབ་རྒོལ་གྱི་འགྲོ་གྲོན་ཡང་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད།
༣.༤.༣ ཟུར་སྣོན་རིགས་དང་ཁ་བྲལ།
༣.༤.༡ སྒུག་ནས་མ་སྡོད། གསར་སྣོན་བྱོས།
གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་ནི་༼ང་ལ་གང་ཡང་སྦ་གསང་བྱེད་རྒྱུ་མེད་པས། ང་ཅིའི་
ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་དང་གློག་ཀླད་སོགས་ཀྱི་ནང་གི་མཉེན་ཆས་རིགས་གསར་ ཕྱིར་སྐྲག་དགོས་སམ།༽་ཞེས་བསམ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། བསམ་བློ་བསྐྱར་
སྣོན་བྱེད་རྒྱུ་ནི། རང་ཉིད་ཀྱི་མ་ལག་གཞན་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་མ་ཤོར་བར་ དུ་ཐོངས་དང་། དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་རྒོལ་མང་ཆེ་བ་མི་གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་རྐུ་
བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དང་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན། མཉེན་ཆས་ འཁྱེར་བྱེད་པར་དམིགས་ཏེ་འཆར་འགོད་བྱས་ཡོད། མི་མང་མང་ཆེ་བར་
བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཁག་གིས། མཉེན་ཆས་ཁོངས་སུ་ཡོད་ མཚོན་ན། སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཁོངས་སུ། དངུལ་བྱང་དང་། དངུལ་ཁང་
པའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆའི་རིགས་ངོས་འཛིན་དང་གསར་རྙེད་བྱུང་ཚེ། གི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཚུད་ཡོད། འོན་ཀྱང་། ང་ཚོ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་
བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེན་ཁར་གཡོལ་ཆེད་དུ། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ ཀྱི ་ མི ་ མང་པོ ་ ཞི ག ་གི ས ་སོ ་ སོ འི ་ གློ ག ་ཆས་ཀྱི ་ ནང་དུ་ཡོ ད ་པའི ་ ཡི ག ་ཆའི ་
ཞིག་གི་ནང་དུ་དྲ་ཐོག་ཏུ་མཉེན་ཆས་གསར་སྣོན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད། རིགས་དང་། ཡང་ན་སོ་སོར་ཡོད་པའི་དྲ་ཐོག་གི་དྲ་འབྲེལ་རྣམས་གནས་
མཉེན་ཆས་གསར་སྣོན་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེས་མཉེན་ཆས་ཁོངས་ཀྱི་སྐྱོན་ཆ་ ཚུལ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད། བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནི་ཧ་ཅང་དམ་དུ་
བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས། འཇབ་རྒོལ་པས་དེ་སྔོན་གྱི་མཉེན་ཆས་ཐོན་ སྦྲེལ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ལ། ང་ཚོའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་མང་ཆེ་
རྙི ང ་པའི ་ ཁོ ང ས་སུ་ཡོ ད ་པའི ་ སྐྱོ ན ་ཆ་དེ ་ གོ ་ སྐབས་སུ་བཟུང་བའི ་ དབང་དུ་ བ་ཞིག་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ང་ཚོར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་བརྟན་
པོ་ཉར་ཏེ། སོ་སོའི་དྲ་སྦྲེལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་
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པའི་འགན་འཁྲི་ཆེན་པོ་ཡོད།དམིགས་བཟུང་གི་འཇབ་རྒོལ་ཁྲོད་དུ་ང་ཚོའི་མ་
ལག་ལ་ནད་འབུ་འགོས་པ་ཡིན་ན། དེས་ང་ཚོའི་དྲ་ཐོག་ཏུ་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་
སའི་མི་ཚང་མའི་ཡིག་ཆའང་རྐུ་མ་ཤོར་ཏུ་འཇུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། ་
དངོས་ཡོད་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་བློ་ཡུལ་ཤོང་དཀའ་བའི་མཇུག་འབྲས་ངན་པ་
བསྐྱེད་སྲིད།
སྤྱིར་བཏང་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་པའི་མི་
རྣམས་ལ་སོ་སོའི་དྲ་སྦྲེལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་
རྒྱུའི་འགན་འཁྲི་ཡོད་མོད། བོད་མི་ཚོར་དམིགས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲ་
ཐོག་གི་འཇབ་རྒོལ་ནི་ཆེས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་ཚོས་ག་
དུས་ཡིན་ཡང་གཟབ་ནན་དང་གྲུང་པོ་བྱེད་དགོས།

ཁྱེད་རང་གཅིག་པོར་གསང་ཚིག་ཅིག་གཏོང་གི་ཡོད། དེ་ཁྱེད་རང་གཅིག་
པུར་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་གང་ལའང་རེག་ཐབས་མེད།
འདི་མ་ཡིན་པའི་ལག་ལེན་ཡག་པོ་གཞན་མང་པོ་ཡོད་ལ། དེ་དག་བཀོལ་
སྤྱོད་བྱས་ཏེ། ཁྱེད་རང་གི་ཁ་པར་དང་གློག་ཀླད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་གོང་མཐོར་
གཏང་ཆོག ང་ཚོའི་དྲ་ངོས་https://tibetaction.net/digitalsecurity/ སུ་ཕེབས་ན། དེར་ཁྱེད་ཀྱིས་གནད་འགག་ཅན་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཁག་
ཅིག་གི་སྐོར་གྱི་བརྙན་དང་པར་རིས་ལམ་སྟོན་སོགས། མདོར་ན། འཕྲུལ་
རིག་བདེ་འཇགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་ཤེས་བྱ་གང་མང་ཞིག་
རྙེད་ཐུབ།

གསང་ཚིག་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་མི་ཚེའི་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུ་ཡིན། ཁྱེད་རང་གི་གློག་ཀླད་དང་
། ཡིག་ཟམ་གྱི་ཁ་བྱང་དང་ངོ་དེབ་ཀྱི་ཁ་བྱང་སོགས་གང་ཡིན་རུང་། དེ་དག་
གི་གསང་ཚིག་རིང་པོ་དང་། མགོ་ཉོག་པོ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་
གལ་ཆེ།
ཚིག་གྲུབ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གསང་ཚིག་ཅིག་བཟོ་རྒྱུ་ནི།
ཐབས་ལམ་བརྟན་ཤོས་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། “!TheSkyIsSoBeautifulToday514!” ལྟ་བུའམ་ཡང་ན། ཕན་ཚུན་ལ་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའི་
མིང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཀྱི་བར་དུ་བར་སྟོང་འཇོག་པ་ “Flower Chair Surprising Pens +19%”ལྟ་བུའོ།

༤.༡ རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་བཀག་སྡོམ།

༣.༤.༤ གསང་ཚིག་བརྟན་པོ།

གསང་ཚིག་བརྟན་པོ་ཞིག་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ནི།

ཡི་གེ་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ།
ཨང་གྲངས་ཡོད་པ།
མཚོན་རྟགས་ཡོད་པ།
ཉུང་མཐར་ཡང་ཡིག་འབྲུ་༡༦་ཡོད་པ།
ཁྱེད་རང་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མིང་དང་ཚེས་གྲངས་སོགས་ཡོད་
མི་ཉན་པ་(དཔེར་ན། Tenzin1985 or Rangzen59་ལྟ་བུ)
བཅས་སོ།།

༣.༤.༥ རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ར་སྤྲོད་ནུས་ཡོད་བཟོས།

སོ་སོའི་ངོ་དེབ་དང་གློག་འཕྲིན་ཡིག་ཟམ་སོགས་ལ་མི་གཞན་གྱིས་སྟངས་
འཛིན་དང་འཇབ་རྒོལ་བྱེད་སྲིད་པའི་ཞེད་སྣང་སྐྱེས་མྱོང་ཡོད་དམ།
ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་དྲ་ཐོག་ཏུ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་གང་ཡང་
མེད་སྙམ་སྟེ་སེམས་ཁྲལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དམ།
དགའ་འོ ས་པའི་དོན་དག་ཞིག་ནི། རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ར་སྤྲོད་(ཆ་རྐྱེན་གཉིས་
པའི་བདེན་དཔང་ཡང་ཟེར)ནུས་ཡོད་བཟོས་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལས་སླ་
པོའི་སྒོ་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་མི་ཞིག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་གསང་
ཚིག་གཏོར་ཐུབ་རུང་། རིམ་པ་གཉིས་ཅན་གྱི་བདེན་དཔང་གི་མཐུན་རྐྱེན་
དེས། མི་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཡིག་ཟམ་ནང་དུ་འཛུལ་བར་བཀག་འགོག་
བྱེད་ངེས།
ཁྱད་ཆོས་འདི་ནི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་རིམ་པ་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན་ལ།
ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་སྟེང་གི་བཀོལ་ཆས་ཤིག་གམ། ཡང་ན། འཕྲིན་ཐུང་བརྒྱུད་དེ་

༤ འཕྲུལ་རིག་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་སྐོང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐད་འཕྲིན་ནང་གི་གནས་ཚུལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དེ་
ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉེ་
ལམ་ཆ་འཕྲིན་བདེ་འཇགས་དབྱེ་ཞིབ་པ་མིང་ལ་པིན་ཞེ་ཟེར་བའི་རྒྱ་མི་ཨ་རི་
མི་སེར་ཡིན་པ་ཞིག་གིས། རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་འཕྲིན་སྟེང་དུ། ༼རྒྱ་ནག་སྲིད་
གཞུང་ལ་དགའ་བའི་འོ ས་མི་དེ་རྩ་བ་ནས་ཕམ་སོང་༽ཞེས་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་
འོས་བསྡུའི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་སྤེལ་བར་བརྟེན། ཁོ་རང་གི་སྐད་འཕྲིན་
དེ་མ་ཐག་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད། དེའི་རྗེས་སུ། ཁོ་རང་སྐད་འཕྲིན་ནང་བཀག་སྡོམ་
བྱས་པའི་རྒྱ་མི་ཨ་རི་བ་གཞན་ཁག་ཅིག་གི་དྲ་ཚོམས་གླེང་མོལ་ཞིག་ཡོད་པ་
དེའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཡོད།༡ དེ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་
ནད་དུག་དར་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཀྱང་དྲ་ལམ་ནས་དོགས་
སྲུང་དང་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད།
ཁོར་ཚིས(Quartz) དྲ་ལམ་གསར་ཁང་གི་བཀོལ་ཆས་ནང་གནས་ཚུལ་
འཁོད་གསལ་ལྟར་ན། ཟླ་འདིའི་ཟླ་མགོར། སྐད་འཕྲིན་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་
ནད་དུག་དར་ཁྱབ་དང་འབྲེ ལ ་བའི ་ དུས་ཚོ ད ་རེ འི ་ མི ག ་ཅི ག ་ཡོ ད ་པ་དེ ་ མི ་
ཚོས་ཤུགས་ཆེར་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་།(Quartz) དྲ་ལམ་གསར་
ཁང་གི་སྐད་ཆ་འདྲི་སའི་མི་ཚོས་བརྗོད་ན།
གནས་ཚུལ་དེ་རྗེས་སུ་སྲིད་
གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱེད་འགོ་བཙུགས་ཡོད་འདུག ཟླ་༡་པོའི་ཚེས་༢༢་
ཉིན། ཨ་རི་དང་ཨིན་ཡུལ་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་གྱི་མི་གཉིས་ཀྱིས། སྐད་འཕྲིན་
ནང་སྒེར་གྱི ་ གླེ ང ་མོ ལ ་བྱེ ད ་པའི ་ བརྒྱུད་རི མ ་ཁྲོ ད ་དུ་ཕན་ཚུན་ལ་འདྲ་པར་
གཏོང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་སྐད་འཕྲིན་ནང་ཚོར་སྐྱེན་
ཆ་འཕྲིན་རིགས་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ། ཁྱེད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་གཏོང་ཐུབ་མ་སོང་
ཞེས་གཏོང་མཁན་གྱི་མི་ལ་བརྡ་ལན་གཏོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། གོང་སྨྲོས་ཀྱི་ཨ་
རིའི་མི་དེར། པར་རིས་གཏོང་མ་ཐུབ་པའི་བརྡ་ལན་གང་ཡང་འབྱོར་མེད་ཀྱང་
། ཨིན་ཡུལ་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་གྱི་དེར། ཨ་རིའི་ནང་གི་མི་དེས་བཏང་
བའི་པར་རྩ་བ་ནས་འབྱོར་མེད། པར་དེ་དཀྱོགས་དཀྱོགས་བཟོ་བའམ་ཡང་
ན། མགོ་རྟིང་སློག་ནས་བཏང་བས། མཐའ་མ་འབྱོར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།༢

༡ https://www.dailywire.com/news/chinese-communist-party-is-censoring-people-in-america-for-talking-about-hong-kong
༢ https://qz.com/1790719/china-coronavirus-outbreak-unfolds-in-a-new-age-of-information/

https://tibcert.org
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དེ་མ་ཟད། ཟླ་༡་པོའི་ཚེས་༢༣་ཉིན། རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་བ་
གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་གྲངས་ཡིན་པའི་པོད་ཕྲན་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས།
་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་ཆག་འཇིག་མ་འཁོད་པར། ཞི་ཅིན་ཕིན་
གཙོ་བོར་བཟུང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ལམ་མི་དམངས་ཉིན་
རེའི་ཚགས་པར་གྱི་མདུན་ཤོག་གི་པར་ཞིག་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད། ནམ་
རྒྱུན་ཐེའུ་ཐར་སྟེང་དུ་བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་པ་ལྟར། པར་རིས་དེའི་སྟེང་དུ་མཆན་
འཕར་མ་གང་ཡང་བྲིས་མེད་ལ། ཚགས་པར་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་བསྟན་པ་
ཙམ་གྱིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད།༢
༤.༢ རྒྱ་ནག་ལྟ་བུའི་སྒེར་གཅོད་སྲིད་གཞུང་གི་ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་མ་ལག་
གིས་མི་སྒེར་གྱི་གསང་རྒྱ་དང་བདེ་འཇགས་ལ་སྤྲད་པའི་ཤུགས་རྐྱེན།

པར་གཏོང་མཁན་(གཡས་ཕྱོགས)་གྱིས་སྐད་འཕྲིན་ནང་པར་དེ་ཐེངས་གཉིས་ལ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་
རང་གི་མཐོང་སྣང་ལ་པར་བསྐུར་བ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་། གཏང་ཡུལ་ལ་པར་དེ་གཉིས་
རྩ་བ་ནས་འབྱོར་མེད།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་མདུན་ཤོག་གིས་ཏན་ཏན་ཁྱེད་རང་ཧང་སངས་བཅུག་གི་རེད།
མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ནང་དུ་ལྷག་པའི་སྐབས་སུའང་། ཝུའུ་ཧན་
ནང་གི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་སྐོར་གང་ཡང་གླེང་མེད།
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ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༡༡་པའི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་
གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་ཚོར། མང་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཚུལ་
མིན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་མཁན་རིགས།
ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་གྱི་མཉེན་ཆས་
བརྒྱུད་དེ་རྗེས་འདེད་བཏང་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད། རྗེས་སུ། ཁྲོམ་
གཞུང་གི་གསང་བའི་བརྙན་མིག་ནང་དུ། ས་གནས་ཀྱི་མི་བདུན་གྱིས་མང་
ཚོགས་ཁྲོད་ཉལ་གོས་གྱོན་ཡོད་པའི་འདྲ་པར་ཁག མི་དེ་དག་གི་མིང་དང་།
ཐོང་ཐང་ལག་འཁྱེར་གྱི་ཨང་གྲངས། ད་དུང་། ཁོང་ཚོས་ཉལ་གོས་སྤྱི་པའི་ས་
ཆ་གང་དག་གི་ནང་དུ་གྱོན ་ཏེ ་ཚུལ་མིན ་གྱི་བྱ་སྤྱོད ་བསྟན་མིན ་སོ ག ས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་དང་མཉམ་དུ་ཕྱིར་བསྒྲགས་དང་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད། གནས་
ཚུལ་དེས་ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་ནང་གི་མང་ཚོགས་ཁོང་ཁྲོ་དྲག་པོ་ལངས་སུ་
བཅུག་ཡོད། རྗེས་སུ་སུའུ་ཀྲུག་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་དོ་དམ་སྡེ་ཁག་གིས་
མང་ཚོགས་ལ་དགོངས་དག་ཞུས་ཏེ།
དེ་སྔོན་གྱི་པར་དེ་དག་མར་བླངས་
ཡོད། འོན་ཀྱང་། བྱེད་ལས་དེས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་སྟོབས་ལྡན་གྱི་ལག་
ཆ་དེ་འདྲ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ།
སོ་སོའི་མང་ཚོགས་སྟངས་འཛིན་དང་།
ཡོ ང ས་བསྒྲགས་ཀྱི ་ ཐོ ག ་ནས་ཁོ ང ་ཚོ ་ ཁ་སྐྱེ ང ས་དགོ ས ་པ་བཟོ ་ ཡི ་ ཡོ ད ་པ་
གསལ་སྟོན་བྱས་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་དང་མ་འདྲ་བར། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ངོ་གདོང་ངོས་
འཛིན་དང་གསང་མྱུལ་གྱི་མཉེན་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་
དར་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་ནང་དུ་མཉེན་ཆས་དེའི་
རིགས་སྤྱིར་བཏང་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེའི་སྐོར་ལ་ཚ་ཚ་
འུར་འུར་གྱིས་སྒོ་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་ཚན་པས་
ལག་ཆ་འདི་དག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཏེ།
སྟོབས་ལྡན་གྱི་གསང་མྱུལ་དྲ་བ་
གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས། མི་གང་དག་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཡིན་མིན་
གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྡུད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གི་བྱེད་ལས་འདི་
དག་གིས། མི་མང་གི་སེམས་ཁོངས་སུ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་
འཕྲུལ་རིག་སྒེར་འཛིན་རིང་ལུགས་༣བརྒྱུད་དེ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་ངེས་སྙམ་པའི་
ཞེད་སྣང་སྐྱེ་རུ་བཅུག་ཡོད། དཔེར་ན། སྲིད་གཞུང་གི་སྣེ་ཁྲིད་འོག རྣམ་པ་
གསར་པའི་ཡིད་རྟོན་སྐར་གྲངས་བེད་སྤྱད་པའི་ཐོག་ནས། ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
༢ https://qz.com/1790719/china-coronavirus-outbreak-unfolds-in-a-new-age-of-information/
༣ https://www.nytimes.com/2020/01/21/business/china-pajamas-facial-recognition.html
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གསང་མྱུལ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་ཏེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་པ་ རྩ་དང་འགོ་ཁུངས་ཡིན་ངེས། རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་དབུགས་
ལྟ་བུ།
ལྒང་འཕུར་གྲུའི་འཆར་གཞི་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་། དེ་ཧ་ཅང་རྩོད་རྙོད་ཆེ་བའི་
ས་ཁུལ་འདིའི་ནང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་ནང་འཛུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་རྒྱ་
༤.༣ རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་གི་གཡེང་ཆས་དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུའི་ ནག་གི་ནུས་པ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བའི་དགོས་དམིགས་དང་ཧ་ཅང་འཚམ་པོ་
པར་རིས།
ཆགས་ཡོད།༤
གཡེང་ཆས་དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུ་ནི། ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཕུར་གྲུ་ལས་ཡང་བའི་
མི་མེད་འཕུར་གྲུའི་རིགས་ཤིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༢༠༢༩་ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ། མིས་
བཟོས་འཁོར་སྐར་གྱིས་བླངས་པའི་པར་ཞིག་གི་ནང་དུ། གཡེང་ཆས་
དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་མིས་བཟོས་
གླིང་ཕྲན་ཞིག་གི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕྱོ་བཞིན་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད།
གཡེང་ཆས་དབུགས་ལྒང་འཕུར་གྲུ་དེས། དམའ་འཕུར་སྐོར་གཡེང་འཕུར་
མདེལ་སོགས་ཉེ་འཁོར་དུ་འཕུར་སྐབས། འགྲོ་གྲོན་ཆུང་བའི་སྔོན་ཚུད་ཀྱི་
ཉེན་བརྡ་སྤྲོད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པར་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པའི་
རེག་བརྡ་ལྟ་བུའི་ཚོར་འདྲེན་མ་ལག་ཏན་ཏན་འཁུར་ཡོད་ངེས་ལ། ཚོར་འདྲེན་
མ་ལག་དེས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ལ་ས་ཁུལ་དེའི་ཁྱོངས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་
སྔར་ལས་ཞིབ་ཚགས་པ་ཧ་གོ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད།
མིས་བཟོས་འཁོར་སྐར་གྱིས་བླངས་པའི་པར་ནང་དུ། ཚོར་འདྲེན་མ་ལག་གི་
རིགས་གང་ཞིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་མེད་སོགས་ཁ་གསལ་མེད། ཡིན་ནའང་། འཕྲུལ་ཆས་འདིས་རྒྱ་ནག་ལ་
བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་གཞན་པ་སྤྲོད་ངེས་ལ། རྒྱ་ནག་ལྷོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་
ནང་དུ་སྐོར་གཡེང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཨ་རིའི་དམག་གྲུ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་
གོ་སྐབས་མང་བ་སྤྲོད་ངེས་པ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱི་དམིགས་སའི་ས་
ཆ་ལ་སླེབས་པར་བཀག་འགོག་བྱེད་དུ་འཇུག་ངེས།
གསང་མྱུལ་གྱི་འཕུར་གྲུ་གསར་བ་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ལས་དོན་ཞིག་གི་གཞི་

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