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དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ།

༡༽ རྒྱབ་ལོངས།

༡.༡ བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒིག་ཚན་ཁག་(TibCERT)་གི་སོར།

བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒིག་ཚན་ཁག་(TibCERT)གིས། དངོས་གཞིའི་

མཉམ་འབེལ་གཞིར་བཟུང་གི་སྒོམ་གཞི་ཞིག་གི་འོག་ཏུ། བོད་པའི་ཚོགས་སེ་

ཁག་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དྲ་ཐོག་གི་ཉེན་ཁའི་རིགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་།

བོད་ནང་གི་དྲ་རྒྱ་བཀག་སོམ་དང་གསང་མྱུལ། བཙན་བོལ་སྤི་ཚོགས་ཁོད་

ཀི་དྲ་ཐོག་གི་ཉེན་ཁ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་སོགས་གཞི་ལ་བཞག་སེ།  

བོད་མི་ཚོའི་འཕྲུལ་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ནུས་པ་རྒྱ་བསྐེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ། 

མཐའ་དོན། བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཚད་མཐོ་ བའི་དྲ་ཐོག་གི་རང་

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

༡.༢ དམིགས་ཡུལ།

བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒིག་ཚན་ཁག་གི་དུས་དེབ་འདོན་སེལ་གི་

དམིགས་ཡུལ་ནི། བོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དྲ་ཐོག་གི་ཉེན་

ཁའི་སོར་ལ་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་དང་་། བོད་ནང་གི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀི་

གནད་དོན་སོར་སྙན་ཐོར་འགོད་རྒྱུ། བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒིག་ཚན་

ཁག་གི་ངོས་ནས་དོ་སྣང་བྱུང་བའི་གསར་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་རིགས་བརྒྱུད་

སེལ་བེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

༡.༣  བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒིག་ཚན་ཁག་གི་གསར་བྱུང་གནས་ཚུལ་

ཁ་གསབ།

བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒིག་ཚན་ཁག་དབུ་འབེད་བས་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་

ཧིལ་པོ་འཁོར་ཡོད། དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་མི་སྣ་ཁག་ངྷ་རམ་ས་ལ་

དང་། རེ་ར་ལྡུན། སེལ་གོབ། མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གིང་སོགས་བོད་མིའི་གཞི་

ཆགས་ཆེ་ཁག་བཞིའི་ནང་དུ་བཅའ་སོད་བས་ཡོད། བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་

གྲ་སྒིག་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་འབེལ་བེད་མཁན་གི་འབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་གྲངས་

༤༡ ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་ཁོངས་སུ། སྒིག་འཛུགས་དང་། ཚོགས་པ། དགོན་

པ། སོབ་གྲྭ་སོགས་ཚུད་ཡོད། ང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས། འབེལ་ཡོད་

ཚོགས་མི་མང་ཆེ་བ་དང་ལྷན་དུ་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀི་སིད་ཇུས་འཆར་

ཟིན་བཀོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀི་ཟབ་སྦོང་སྤོད་པ་དང་། 

སྤིར་བཏང་གི་འཕྲུལ་རིག་གི་དཀའ་ངལ་དང་། དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་དང་

འབེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ཁག་གི་ཐད་ལ་ཡ་ལན་དང་རོགས་པ་བེད་ཀི་ཡོད། ང་

ཚོས་ད་དུང་མཉམ་འབེལ་གི་འབེལ་ཡོད་སེ་ཁག་ཁ་ཤས་དང་ལྷན་དུ་སྣེ་

མཐའི་བདེ་འཇགས་ཡོ་ཆས་ལག་བསར་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་མི་

གཞན་པ་ཁག་དང་ལྷན་དུའང་གོང་སྨོས་ཀི་ཡོ་ཆས་གཅིག་མཚུངས་ལྟར་ལག་

བསར་བེད་པའི་འཆར་གཞི་འདིང་གི་ཡོད།

༡.༤ གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒིག་ཚན་ཁག་གི་དུས་དེབ་འདོན་ཐེངས་གཉིས་

པའི་ཁོངས་སུ། 

༡ ཕི་ལོ ༢༠༡༨ ལོའི་ཟླ་༡༡་ནས་ཕི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༥་པའི་བར། མི་

རྫུན་མའི་མིང་ཐོག་ནས། Whatsappགེང་མོལ་བཀོལ་ཆས་ནང་དུ་

འཇབ་རོལ་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་བས་པའི་སོར་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཡོད། བོད་

ཀི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་བེད་རན་གྲས་མང་

པོར། མཛུབ་གནོན་ཐེངས་གཅིག་གིས་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་དང་ཨན་ཌོ་ཁ་

པར་གཉིས་ཀར་འཇབ་རོལ་བེད་ཐུབ་པའི་འབེལ་ཐག་ཅིག་འཕྲིན་ཐུང་

བརྒྱུད་ནས་འབོར་ཡོད། སྙན་ཐོ་འདིིའི་ནང་དུ། ང་ཚོས་འཇབ་རོལ་

འདིའི་རིགས་ཀི་ཁོད་དུ་རང་ཉིད་གནོད་འཚེ་འཕོག་ཡུལ་ཏུ་མི་འགྱུར་

བའི་ཆེད་དུ། ཅི་ཞིག་བེད་དགོས་མིན་གི་ཐབས་ལམ་ཁག་ཀང་གསལ་

ཁ་བཏོན་་ཡོད། 

༢ བོད་ནང་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་འགྱུར་བ་ཁག དཔེར་ན། 

ཀ གོམ་འགྲོས་ངོས་འཛིན་མ་ལག་ཟེར་བའི་གསང་མྱུལ་གི་མ་ལག་

གསར་བ་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་མངོན་འགྱུར་བས་ཡོད། ལས་འཆར་མ་

ལག་འདིས། བརྙན་ཞིག་གི་ནང་དུ་བླངས་བའི་མི་ཞིག་གི་གཟུགས་

རིས་དང་། མི་དེའི་གོམ་པ་སོ་སངས་དབེ་ཞིབ་བས་པའི་ཐོག་ནས། 

རྒྱང་ཐག་རིད་༥༠ མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་རུང་། དེ་སུ་

ཡིན་མིན་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། 

ཁ  སྤི་ཚོགས་ཡིད་རོན་མ་ལག་ལག་བསར། མ་ལག་འདི་བེད་སྤད་

དེ། བོད་མི་ཚོའི་དྲ་ཐོག་གི་སྤོད་ལམ་ལ་སངས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་

པས། མ་ལག་འདིས་བོད་མི་ཚོས་རང་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་བཀག་

སོམ་བེད་པའི་ལས་ལ་བརོན་དུ་བཅུག་ཡོད། 

ག མིས་བཟོས་རིག་སོབས་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་གིས་བཟོས་པའི་སད་

སྒ་ངོས་འཛིན་གི་མ་ལག་གསར་སྐྲུན་བས་ཏེ། བོད་མི་དང་ཡུ་གུར་

སོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་སངས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། 

༣ རྒྱ་ནག་ནང་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་གནད་དོན་ཁག དཔེར་ན། 

ཀ རྒྱ་ནག་གི་འཕྲུལ་རིག་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཆེ་ཤོས་ཧྭ་ཝེ་དང་ཨ་རི་

སིད་གཞུང་གཉིས་བར་གི་རོད་རྙོད་དེས། ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་

གནོད་རྐེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད། དཔེར་ན། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་གོ་

གིལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ངོས་ནས་ཧྭ་ཝེ་ཁ་པར་ཁག་ལ་ཨན་ཌོ་མ་ལག་

གི་ཁིམས་མཐུན་ལག་འཁེར་མཁོ་སྤོད་བེད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བས་

པར་བརེན། ཧྭ་ཝེ་ཁ་པར་བཀོལ་སྤོད་བེད་མཁན་ཚོར། གི་གིལ་གི་

ཨན་ཌོ་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་གི་མཛོད་ལྟ་བུའི་བཀོལ་ཆས་ཁག་

རེག་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད། 

ཁ རྒྱ་ནག་གི་ཀུ་ཤུའི་བིམ་མཛོད་ནས་བཀོལ་ཆས་ཁ་ཤས་ཞིབ་

བཤེར་དང་བཀག་སོམ་བས་ཡོད།

ག  ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལག་རེད་སོ་ལོ་ཚོགས་པའི་(NBA)འགན་

འཛིན་ཞིག་གིས་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་ངོ་རོལ་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་

བས་པར་བརེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལག་རེད་
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སོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སོན་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བས་ཡོད། 

ང་།  ཆུ་དོང་འཇབ་རོལ་ཟེར་བ་ཞིག་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་འཇབ་རོལ་བས་ཡོད། 

འཇབ་རོལ་པས་ཁ་པར་ནང་གི་སྐོན་ཆའི་རིགས་རྙེད་སོན་བྱུང་ཡོད་

ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། མཉེན་འབུ་འགོས་ཚར་བའི་དྲ་ཚིགས་

ཤིག་ལ་མྱུལ་བའི་དུས་སབས་དེར། མི་ཚོའི་ཁ་པར་དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་

རོལ་པའི་སངས་འཛིན་འོག་ཤོར་གི་ཡོད།

ཅ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས། མི་ཞིག་གིས་ཁ་པར་གི་བང་བུ་ཉོ་བའི་

སབས་སུ། མི་དེའི་ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་པའི་སིད་ཇུས་

གསར་པ་བཟོས་ཡོད། སིད་ཇུས་གསར་པ་འདི། ༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་

༡༢་བཟུང་དངོས་སུ་ལག་བསར་བས་ཡོད། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་

སིད་ཇུས་གསར་པ་འདི་བརྒྱུད་ནས། མི་སེར་ཚོའི་དྲ་ཐོག་གི་་ཁེ་

ཕན་དང་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐོབ་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརོད་ཡོད། 

༢༽ འཕྲུལ་རིག་བདེ་འཇགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཁ་སོང་། 

༢.༡ Whatsapp བཀོལ་ཆས་དང་འབེལ་བའི་སྙན་ཐོ།

བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒིག་ཚན་ཁག་དང་མི་སེར་ཚོད་ལྟ་ཁང་གཉིས་

ཀིས་བོད་མི་ཚོ་དམིགས་འབེན་ཏུ་བཟུང་བའི་ཁ་པར་ནང་གི་མཛུབ་གནོན་

ཐེངས་གཅིག་གི་འཇབ་རོལ་སོར་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད། ཕི་ལོ་

༢༠༡༨་ལོའི་ཟླ་༡༡་པའི་ཚེས་༡༣་ཉིན་གི་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ཞིག་ལ། བོད་ཀི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་ལས་བེད་རན་གྲས་ཤིག་ལ། 

WhatsApp གེང་མོལ་བཀོལ་ཆས་ནང་། ངོ་གཏན་ནས་མི་ཤེས་པའི་

ཨང་གྲངས་ཤིག་གིས་འབེལ་བ་བས་ཡོད། འབེལ་གཏུག་བེད་མཁན་གི་མི་

དེས་རང་ཉིད་ཀི་་མིང་ལ་ཇེ་སིན་བུའུ་ཟེར་བ་དང་། ཁོ་རང་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་ཉེས་

ཡངས་ཚོགས་པའི་ཧོང་ཀོང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐབས་བཅོལ་རུ་ཁག་

གི་འགོ་གཙོ་ཡིན་པའི་འགྲེལ་བརོད་བས་ཡོད། དེ་ནས་ཁོང་གིས་ལམ་སེང་ཉེ་

ལམ་བོད་ནང་དུ་བྱུང་བའི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་དོན་རྐེན་ཞིག་གི་སོར་

ལ་སད་ཆ་བཤད་འགོ་བཙུགས་ཏེ། རྒྱལ་སྤིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པའི་ངོས་

ནས་མི་རིང་བར་འདོན་འཆར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སོར་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་གི་ཆེད་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

ཀི་ཐོབ་ཐང་རོག་རོལ་བཏང་བའི་ཐད་དུ་སྐོན་བརོད་ཀི་བསྒགས་གཏམ་ཞིག་

སེལ་འཆར་ཡོད་པ་དེ་གཉིས་ཀི་ཆེད་དུ། སྤི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་ནང་

དུ་ཐོན་པའི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་ཡིན་མིན་

ར་སྤོད་བེད་ཀི་ཡོད་སོར་བརོད་ཡོད། གེང་མོལ་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་དུ། ཇེ་

སིན་བུའུ་ཟེར་བའི་མི་དེས་གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་སོར་གི་འབེལ་

ཐག་ཁག་ཅིག་བཏང་ཡོད། བོད་དོན་འཐབ་རོད་ཁོད་ཀི་བོད་མི་ལས་འགུལ་བ་

ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན། རེ་སྐུལ་འདི་འདྲ་འབོར་བ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་གི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་

ཡིན་ལ། རེ་སྐུལ་འདིའི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་དམིགས་ཡུལ་ངན་པ་བསྐུངས་ཡོད། 

ཇེ་སིན་བཱའོ་ཟེར་བ་དེ་མི་ངོ་མ་ཞིག་མིན་པར་མ་ཟད། རྒྱལ་སྤིའི་ཉེས་ཡངས་

ཚོགས་པ་ལའང་ལས་ཀ་བེད་ཀི་མེད། འབེལ་ཐག་དེའི་ཁོངས་སུ་ཉེན་ཚབས་

ཆེ་བའི་ནད་འབུ་བསྐུངས་ཡོད་ལ། ནད་འབུ་དེས་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་གི་ཉེར་སྤོད་

མ་ལག་ནང་གི་མཉེན་ཆས་ཀི་སྐོན་ཆ་དེ་གོ་སབས་སུ་བཟུང་སེ། འཇབ་རོལ་

བེད་ཀི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁ་པར་གི་ཉེར་སྤོད་མ་ལག་གི་མཉེན་ཆས་ཐོན་11.0 

ནས་ 11.4 བཀོལ་སྤོད་བེད་མཁན་གི་མི་ཞིག་གིས། གོང་གི་འབེལ་ཐག་དེའི་

སྒང་དུ་མནན་ཚེ། མི་དེའི་ཁ་པར་ནང་ལ་གསང་མྱུལ་དྲ་འབུ་འཛུལ་ངེས་ལ། 

དེས་ཁ་པར་དང་ཁ་པར་ནང་གི་མཉེན་ཆས་ཁག་གི་ཁོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་གང་

ཡོད་རྐུ་འཁེར་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། 

ཁེ་ན་ཌའི་ཁི་རོན་ཁོ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་མི་སེར་ཚོད་ལྟ་ཁང་གིས་

བཏོན་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་དུ། ལས་འགུལ་འདི་ནི། བོད་མི་ཚོ་དམིགས་འབེན་

ཏུ་བཟུང་བའི། ཁ་པར་ནང་གི་མཛུབ་གནོན་ཐེངས་གཅིག་གི་འཇབ་རོལ་གི་

དོན་རྐེན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ལ། དེས་བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་དམིགས་སུ་བཟུང་བའི་

དྲ་རྒྱའི་གསང་མྱུལ་གི་ཉེན་ཁའི་ཚད་གཞི་མཐོ་རུ་ཕིན་ཡོད་པ་མཚོན་ཡོད་ཅེས་

ཡོད་འཁོད་ཡོད། མི་སྒེར་དང་ཡང་ན། ཚོགས་པ་གང་རུང་གཅིག་ཁོ་ནས་

བརམས་པར་སྣང་བའི་འཇབ་རོལ་གི་ལས་འགུལ་འདི་ལ། མི་སེར་ཚོད་ལྟ་

ཁང་གིས་ POISON CARP ཞེས་བཏགས་ཡོད།

པར་རིས་དང་པོ། ཕི་ལོ་༢༠༡༨་ལོའི་ཟླ་༡༡་པའི་ནང་གི་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ཞིག་ལ་ནད་འབུ་བགོ་ཐབས་བས་

ཡོད་པ་དེས།སྤི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཆེད་དུ་བཏོན་པའི་ནུས་ཤུགས་ཀི་ཚད་གཞི་བསན་ཡོད།(སྤི་

ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་གི་གོ་དོན་འོག་ཏུ་འགྲེལ་བཤད་བས་ཡོད།)
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ནེག་ཡོག་དུས་བབ་ཀི་གསར་འགོད་པ། 

འཇབ་རོལ་གི་རོལ་བ་གཞན་པ་ཞིག་ནི། ནེག་ཡོག་དུས་བབ་ཀི་གསར་

འགོད་པ་ ལོའུ་སེ་ལུན་ཡིན་ཟེར་མཁན་གི་མི་རྫུན་མ་ཞིག་གིས་བོད་ཀི་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོང་ཐང་གི་ཚོགས་པ་དེ་ག་རང་གི་ལས་བེད་ཅིག་ལ་འབེལ་བ་བས་

ཏེ། བཅར་འདྲི་བེད་རྒྱུའི་རེ་བ་བཏོན་ཡོད། འཇབ་རོལ་འདིའི་ཁོད་དུ་འབེལ་

ཐག་ཅིག་བཏང་སེ། དམིགས་ཁ་གཏོད་སའི་གང་ཟག་དེའི་ཀུ་ཤུ་མ་ལག་ལ་

ནད་འབུ་བགོ་ཐབས་བས་ཡོད། འོན་ཀང་། གཏང་སའི་མི་དེས་ཨན་ཌོ་མ་

ལག་བཀོལ་སྤོད་བེད་ཀི་ཡོད་པར་བརེན། ཁོང་གི་ཁ་པར་ནང་འབོར་བའི་

འབེལ་ཐག་གི་སྒང་ལ་མནན་རུང་། ནད་འབུ་འགོས་ཐུབ་མེད། གཅིག་བས་

ན། འཇབ་རོལ་བེད་མཁན་གི་མི་དེས། འབེལ་ཐག་གཏང་སའི་མི་དེས་ཨན་

ཌོ་ཁ་པར་བཀོལ་སྤོད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ནས། ཁོང་ལ་ཡང་བསྐར་ཨན་

ཌོ་ཁ་པར་ལ་གཏོར་རོལ་བེད་སྤད་ཀི་bit.ly་རྣམ་པ་ཅན་གི་འབེལ་ཐག་ཅིག་

བཏང་ཡོད། 

ཁེད་ཀི་ཇི་མེལ་ཡིག་ཟམ་ནང་འཛུལ་བ། 

ཀུ་ཤུ་དང་ཨན་ཌོ་གཉིས་ཀར་འཇབ་རོལ་བེད་པ་ཙམ་མ་ཟད། དམིགས་

གཏད་རང་བཞིན་གི་བ་འགུལ་དང་དྲ་ཐོག་གི་ནག་ཉེས་ཀི་བ་སྤོད་གཉིས་ཀའི་

ཁོད་དུ། ཉྭ་འཛིན་གི་འཇབ་རོལ་བེད་དུས། སྒོ་འབེད་ཀི་ངོ་བོ་བདེན་དཔང་

བེད་པའི་ཐབས་ལམ་བཀོལ་སྤོད་བས་ཡོད། ཉེ་ལམ་ང་ཚོས་གནོད་ཚབས་

ཆེ་བའི་བདེན་དཔང་གི་བཀོལ་ཆས་བཀོལ་སྤོད་བེད་པའི་འཇབ་རོལ་གི་ལས་

འགུལ་ཁག་གིས་བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ལ་དམིགས་ཁ་གཏད་ཡོད་པ་མཐོང་

ཡོད་ལ། འཇབ་རོལ་དེ་ནི་གོ་གིལ་ཡིག་ཟམ་གི་ཁོངས་སུ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་

ར་སྤོད་ནུས་ཡོད་བཟོས་ཡོད་མཁན་གི་མི་དག་གི་ཡོ་ཆས་ཀི་བདེ་འཇགས་

ཀི་རིམ་པ་དེ་གཡོལ་ཆེད་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡིན་ངེས།

ཕི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༥་པའི་ཚེས་༣༡་ཉིན། བོད་མི་མང་སྤི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཞིག་ལ་WhatsApp ་བཀོལ་ཆས་ནང་འཕྲིན་ཐུང་

ཞིག་འབོར་ཡོད་ལ།འཕྲིན་ཐུང་གཏོང་མཁན་གི་མི་དེས་ཁོང་ལ་གསར་འགྱུར་

གི་ནང་དོན་ཞིག་དངོས་ཡོད་ཡིན་མིན་ར་སྤོད་བེད་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། 

འཕྲིན་ཐུང་གི་ཁོངས་སུ།  པར་རིས་གསུམ་པ་ནང་གསལ་ལྟར། bit.ly རྣམ་

ནད་འབུ་བགོ་ཐབས་ཀི་འབད་བརོན།

ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་གཅིག་པུའི་ནང་གསང་མྱུལ་གི་ལས་འགུལ་བརམས་པ་ཙམ་

ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར། ཨན་ཌོ་ཁ་པར་ལའང་དམིགས་ཁ་གཏད་ཡོད་དེ། གནོད་

འཚེ་ལྡན་པའི་ (OAuth) བདེན་དཔང་བཀོལ་ཆས་བེད་སྤད་དེ། ཇི་མེལ་

(Gmail) ཡིག་ཟམ་གི་ཁ་བང་ནང་དུ་འཛུལ་ཐབས་བས་ཡོད། དྲ་འབུའི་

འཇབ་རོལ་གི་ལས་འགུལ་དེའི་དུས་སབས་རིང་། མི་སེར་ཚོད་ལྟ་ཁང་གིས་

ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་ནང་ཐེངས་གཅིག་དང་། ཨན་ཌོ་ཁ་པར་ནང་ཐེངས་མི་འདྲ་བ་

བརྒྱད་ལ་འཇབ་རོལ་བས་བའི་གནས་ཚུལ་ཕོགས་བསྡུས་བས་ཡོད་ལ། 

ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་དུ་ནད་འབུ་བགོ་ཐབས་ཀི་འབད་རོལ་ཁོན་བསོམས་

ཐེངས་༡༥་ལ་བས་ཡོད། 

ཁོན་བསོམས་ཐེངས་༡༥་ལ་ནད་འབུ་བགོ་ཐབས་བས་པའི་དོན་རྐེན་དེ་དག་

ཕི་ལོ་༢༠༡༨་ལོའི་ཟླ་༡༡་པའི་ཚེས་༡༡་ནས་༡༤་བར་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དོན་

རྐེན་ཁག་༡༥་ཁོངས་ཀི་དོན་རྐེན་གྲངས་༡༢་ཙམ། ཀུ་ཤུ་མ་ལག་ལ་རོལ་

བའི་ནད་འབུའི་རིགས།དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་བའི་བོད་པ་ཚོར་འབེལ་ཐག་

གི་ངོ་བོའི་ཐོག་བཏང་སེ། འཇབ་རོལ་བེད་པའི་འབད་རོལ་བས་ཡོད། འཇབ་

རོལ་གི་ལས་ཀ་ཚང་མ་ཟླ་༡༡་པའི་ཚེས་༡༡་ནས་༡༤་བར་བརམས་ཡོད་

ལ། འཇབ་རོལ་མཐའ་མ་དེ། ཕི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༤་པའི་ཚེས་༢༢་ཉིན་

རོམ་ཐབས་བས་ཡོད། རེའུ་མིག་དང་པོའི་ནང་དུ། ཀུ་ཤུ་དང་ཨན་ཌོ་ཁ་པར་

གཉིས་ཀ་དམིགས་འབེན་ཏུ་བཟུང་སེ་འཇབ་རོལ་བས་ཡོད་པ་བསན་ཡོད།

རེའུ་མིག་དང་པོ། ཀུ་ཤུ་དང་ཨན་ཌོ་ཁ་པར་གཉིས་ཀར་ནད་འབུ་བགོ་ཐབས་ཀི་འབད་བརོན།
པར་རིས་གཉིས་པ། ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་ནང་ནད་འབུ་བགོ་བེད་ཀི་འབེལ་ཐག་(གཡོན་པ།)་ཅིག་བཏང་རེས། 

མི་རྫུན་མ་དེས་ཨན་ཌོ་ནང་ནད་འབུ་བགོས་བེད་ཀི་འབེལ་ཐག་ཅིག་བཏང་ཡོད། (གཡས་པ)

ཀུ་ཤུ་མ་ལག ཨན་ཌོ་མ་ལག

འཇབ་རོལ། ༡ ༨

དམིགས་འབེན། ༡༢ ༣

དམིགས་འབེན་ཏུ་བཟུང་བའི་མི་དེ་དག་ལ། གསར་འགོད་པ་དང་། རྒྱལ་

སྤིའི་ཞུ་གཏུག་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ལས་བེད། བོད་ཀི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དང་བླངས་བ། རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་བའི་ཡུལ་སོར་བ་

བཅས་ལ་བརྫུས་བའི་མི་བདུན་དང་མཉམ་དུ་WhatsApp་བཀོལ་ཆས་

ནང་གེང་མོལ་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་དུ་གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་འབེལ་

ཐག་ཅིག་འཕྲིན་ཐུང་གི་ལམ་ནས་འབོར་ཡོད། མི་རྫུན་མ་དེ་དག་གིས། 

འཇབ་རོལ་བ་སའི་མི་རྣམས་ལ་ཁ་བར་ལྷུག་པོར་བས་ཏེ། ཁོང་ཚོའི་ཡོ་

ཆས་ནང་ནད་འབུ་བགོ་ཐབས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ཡོད་པ་དེ་ནི། སྤི་

ཚོགས་བཟོ་སྐྲུན་ཟེར་བའི།  མིའི་སེམས་ཁམས་ལ་ཐེ་གཏོགས་བེད་པའམ་

ཡང་ན། མིའི་བློ་ཁ་བསྒྱུར་ཏེ་གང་ཟག་སྒེར་གི་གསང་བའི་ཆ་འཕྲིན་ཕིར་

བསྒགས་བེད་དུ་འཇུག་པར་འབད་བརོན་བེད་པའི་བ་སྤོད་ཅིག་ཡིན་པ་ཁ་

གསལ་པོ་བསན་ཡོད། མི་རྫུན་མ་དེ་དག་གིས།WhatsApp་བཀོལ་ཆས་

ནང་དུ།  ལོགས་སུ་ཧོང་ཀོང་གི་ས་གནས་ཀི་ཨང་ཚབ་(+852)ལྡན་པའི་ཁ་

པར་ཨང་གྲངས་བཀོལ་སྤོད་བས་ཡོད། འབེལ་ཐག་གི་ཡོངས་ཁུངས་ངོ་མ་

ས་གསང་བེད་པའི་ཆེད་དུ། ཐུང་ཐུང་བཟོས་པའི་འབེལ་ཐག་གི་རྣམ་པ་འདི་

འདྲ་bit.ly བཏང་ཡོད། 
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ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གི་ལག་ལེན་འདི་དག་ནི་བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་

སྒིག་ཚན་ཁག་གི་ངོས་ནས། དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་རོལ་འདི་འདྲའི་གནོད་འཚེ་

འཕོག་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་བཏོན་པའི་བསབ་བའམ་ལམ་སོན་ཡིན། 

༢.༢.༡ སྒུག་ནས་མ་སོད། གསར་སྣོན་བོས། 

ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་རང་རང་གི་ཁིམ་དང་། སྒོའི་ལྡེ་མིག སྒོར་ཁུག་སོགས་

བརན་པོ་ཉར་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། གསང་བ་དང་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་རིགས་

དེ་ལས་ཀང་བཙན་པོ་ཉར་ཐབས་བེད་ཀི་ཡོད། དེར་བརེན། རང་ཉིད་ཀི་ཁ་

པར་སོགས་འཕྲུལ་རིག་གི་ཡོ་ཆས་ཁག་གི་ནང་དུ་ཉར་ཚགས་བས་ཡོད་

པའི་ཡིག་ཆའི་རིགས་ལའང་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་

བརན་པོ་ཉར་དགོས། གོག་ཀླད་རིས་འཁོར་དང་། གོག་ཀླད་ལེབ་མོ། ཁ་

པར་སོགས་སྒེར་གི་ཡོ་ཆས་ཁག་གིས་ཁེད་ཀི་ཡིག་ཟམ་དང་། གལ་ཆེ་བའི་

གསང་བའི་ཡིག་ཆ་སོགས་ཉར་ཚགས་བས་ཡོད། དྲ་ཐོག་གི་ཉེས་ཅན་པར་

གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་དེ་དག་རེག་ཚེ། ཁོས་ཁེད་རང་གི་ཡོ་ཆས་ནང་དུ་

མཉེན་ཆས་ངན་པ་ལོག་འཇུག་བེད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁེད་རང་གི་སྒེར་གི་ར་

ཆེའི་གནས་ཚུལ་རིགས་རྐུ་འཁེར་བེད་ཐུབ། 

སྒེར་གི་གལ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་སྲུང་སྐོབ་བེད་ཐབས་ཀི་སབས་

བདེའི་ལམ་ཁ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

ཡོ་ཆས་ཀི་མ་ལག་དང་མཉེན་ཆས་རིགས་ཐོན་གསར་པ་སེབས་དུས། དེ་མ་

ཐག་གསར་སྣོན་བེད་དགོས། 

དེ་ལས་ཀང་སབས་བདེ་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

 མཉེན་ཆས་རང་འགུལ་གསར་སྣོན་གི་ཐོག་ཏུ་སྒིག་དགོས། དྲ་ཐོག་གི་ཉེས་

ཅན་མི་སྣ་ཚོས། ཁ་པར་དང་ཡོ་ཆས་ཁོངས་ནས་རྙེད་པའི་སབས་བབ་ཀི་

སྐོན་ཆའི་རིགས། མཉེན་ཆས་བཟོ་སྐྲུན་བེད་མཁན་གི་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ངོས་

ནས་བཅོས་སྒིག་མ་བས་པའི་སྔོན་དུ། དུས་སབས་དེ་གོ་སབས་བཟུང་སེ་དྲ་

ཐོག་ཏུ་འཇབ་རོལ་རོམ་གི་ཡོད། མཉེན་ཆས་རིགས་དུས་ཐོག་ཏུ་གསར་སྣོན་

མ་བས་པར་ཕར་འགངས་བས་ཚེ། དེས་འཇབ་རོལ་པར་ཁེད་རང་གི་གནས་

ཚུལ་རྐུ་འཁེར་བེད་པར་དུས་ཡུན་འཕར་མ་སྤོད་ཀི་ཡོད། 

༢.༢.༢ མ་བསྣུན་གོང་ལ་བསམ་བློ་ཐོངས། 

ཁེད་རང་གི་བརྙན་ཁད་མཚར་ཞིག་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཞག་འདུག་པ་དེ་ཧ་གོ་སོང་

ངམ།

པའི་ཐོག་ཡོད་པའི་འབེལ་ཐག་གཉིས་བཏང་ཡོད། འབེལ་ཐག་དང་པོ་དེའི་

སྒང་དུ་མནན་ཚེ། hxxps://www.energy-mail[.]org/B20V54 

དྲ་ཚིགས་ཁ་བང་ཞིག་ལ་འཁིད་འགྲོ་བ་དང་། དེས་ཡང་བསྐར། ནུས་ཤུགས་

ཡིག་ཟམ་ཟེར་བའི་གོ་གིལ་བདེན་དཔང་གི་བཀོལ་ཆས་ངོས་ཤོག་ཅིག་སྒོ་

འབེད་ཀི་ཡོད་ལ། དེས་ཁེད་ཀི་ཇི་མེལ་ཡིག་ཟམ་གི་གནས་ཚུལ་བཀོལ་སྤོད་

བེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་སོང་གི་ཡོད། འབེལ་ཐག་གཉིས་པ་དེ་ཨན་ཌོ་མ་

ལག་ལ་འཇབ་རོལ་བེད་པར་དམིགས་ནས་བཏང་ཡོད། 

༢.༢ བོད་ཀི་གོག་ཀླད་ཛ་དྲག་གྲ་སྒིག་ཚན་ཁག་གིས་བཏོན་པའི་ཐབས་ལམ་ཁག

འགོ་བརོད། ལམ་སོན།

དུས་ཐོག་ཏུ་གསར་སྣོན་བོས། https://www.youtube.com/

watch?v=2PALi87h6yM&t=168s

མ་བསྣུན་སྔོན་ལ་བསམ་བློ་ཐོངས། https://www.youtube.com/

watch?v=OdJs3zwe4GI

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་གི་ནང་དུ། བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ལ་འཕྲད་

པའི་དྲ་ཐོག་གི་འཇབ་རོལ་རིགས། དང་ཐོག་གོག་འཕྲིན་ཡིག་ཟམ་གི་ཟུར་

སྣོན་ཡིག་ཆའི་ཁོངས་ནས་མཉེན་འབུ་གཏོང་བ་ནས། རིམ་བཞིན་POISON 

CARP ་ལྟ་བུའི་མི་སྒེར་དང་ཡང་ན། ཚོགས་པ་གང་རུང་གཅིག་ཁོ་ནས་

བརམས་པའི་ཉྭ་འཛིན་གི་འཇབ་རོལ་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དེས།  འཇབ་རོལ་

བེད་མཁན་གི་ངོས་ནས། བོད་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀི་

གོ་རོགས་ལས་འགུལ་ལ་གཞིགས་ཏེ། ཁོང་ཚོའི་འཇབ་རོལ་གི་ཐབས་རལ་

ལའང་འགྱུར་བ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་བསན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་པའི་ཚོགས་སེ་

ཁག་ལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་འཕྲུལ་རིག་བདེ་འཇགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཁག་ཀང་

གསལ་སོན་བས་ཡོད། 

པར་རིས་གསུམ་པ།  bit.ly རྣམ་པའི་ཐོག་ཡོད་པའི་འབེལ་ཐག་གཉིས་བཏང་ཡོད་ལ།འབེལ་ཐག་དང་

པོ་དེས་གོ་གིལ་བདེན་དཔང་གི་བཀོལ་ཆས་ངོས་ཤོག་ཅིག་ལ་འཁིད་ཏེ། འཇབ་རོལ་བ་སའི་མི་དེའི་ཇི་

མེལ་ཡིག་ཟམ་གི་གནས་ཚུལ་བཀོལ་སྤོད་བེད་ཆོག་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་ལ། འབེལ་ཐག་གཉིས་པ་དེ་

ཨན་ཌོ་མ་ལག་ལ་འཇབ་རོལ་བེད་པར་དམིགས་ནས་བཏང་ཡོད། 
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“ང་ཚོས་མི་ཞིག་གི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པར། མི་དེའི་མཉམ་འབེལ་མི་

དགོས། རྐང་ལག་གོལ་ནས་འགྲོ་བ་(འཐེང་འགྲོས)་དང་། ཡ་ཙེ་འགྲོ་སངས་

འགྲོ་བ། སོད་སྒུར་ནས་འགྲོ་བ་སོགས་བས་རུང་། དེས་གོམ་འགྲོས་ངོས་

འཛིན་གི་དབེ་ཞིབ་ལ་མགོ་སོར་གཏོང་མི་ཐུབ། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚོས་

གཟུགས་པོ་ཧིལ་པོའི་ཁད་ཆོས་ཁག་ཆ་ཚང་དབེ་ཞིབ་བེད་ཀི་ཡོད”༡ ཅེས་

བརོད་ཡོད།

གོམ་འགྲོས་ངོས་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་ཀིས་བརྙན་མིག་ནང་དུ་བླངས་པའི་མི་

ཞིག་གི་གྲིབ་གཟུགས་ཤིག་བཟུང་རེས། གྲིབ་གཟུགས་དེའི་འགུལ་བསྐོད་

དབེ་ཞིབ་བས་པའི་ཐོག་ནས། མི་དེའི་གོམ་པ་སོ་སངས་ཀི་མ་དཔེ་ཞིག་

བསྐྲུན་གི་ཡོད། འོན་ཀང་། མི་དེ་དུས་ཐོག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བེད་པའི་ནུས་པ་

མེད། མི་ཞིག་གིས་མ་ལག་གི་ཁོངས་སུ་བརྙན་ཞིག་ཡར་འཇུག་བེད་དགོས། 

ཆུ་ཚོད་གཅིག་རིང་གི་བརྙན་ཞིག་ལ། དབེ་ཞིབ་ཀི་དུས་ཡུན་སར་མ ༡༠ 

འགོར་གི་ཡོད། དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་པར་ཆས་དེ་འདྲ་དགོས་པའི་ངེས་

པ་མེད། ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་བརྙན་མིག་གམ་སོ་ལྟའི་བརྙན་མིག་གང་རུང་

ནས་བླངས་བའི་བརྙན་ཚང་མ་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡོད། 

ཧོང་ལགས་ཀིས་བརོད་ན། གོམ་འགྲོས་ངོས་འཛིན་གི་མ་ལག་དེ་བེད་སྤད་

དེ། སོ་ལྟ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། མི་ཚོ་སྡུག་བསྔལ་གི་ནང་དུ་ལྷུང་ཡོད་པ་དང་

། མི་རན་རོན་ཞིག་ས་ལ་འགེལ་བ་སོགས་ཀང་ངོས་འཛིན་བེད་ཆོག་ཅེས་

བརོད་ཡོད།  

༣.༢ བོད་མི་ཚོའི་ཆེད་དུ་སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་བང་བུ་གསར་པ། 

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་གནས་ཚུལ་སེལ་གསལ་ལྟར་

ན། ད་ལོར་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རོད་གེང་ཅན་

གི་སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་བང་བུ་རྒྱ་ཆེར་བཀྲམས་ཡོད་འདུག་ལ། བང་བུ་དེ་

བརྒྱུད་ནས།བོད་མི་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་དམ་དྲག་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ངེས་

པའི་ཐད་དུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སེམས་ཁལ་བེད་ཀི་ཡོད། 

ཉེ་ལམ། ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས། རྒྱལ་སྤིའི་བོད་དོན་ལས་

འགུལ་ཁང་གི་དཔྱད་གཏམ་གི་ཐོག་ཏུ་གནས་ཚུལ་སེལ་དོན་ལྟར་ན། “བང་

བུ་གསར་པ་དེར་མི་སྒེར་གི་དངུལ་ཁང་དང་། འཚོ་བའི་བདེ་སྡུག སྨན་བཅོས་

ལྟ་སྐོང་གི་འགན་ལེན་ལ་སོགས་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཞབས་ཞུ་མང་དག་ཅིག་

གི་གནས་ཚུལ་རེག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ལ། དེ་དག་རྒྱ་ནག་གི་སྤི་ཚོགས་ཡིད་རོན་

མ་ལག་དང་སྦེལ་གི་ཡོད་སབས། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་ལ་ཤ་ཞེན་མེད་མཁན་

དུ་ངོས་འཛིན་བས་པའི་བོད་མི་ཚོའི་ཁེ་ཕན་མེད་པར་བཟོ་གི་ཡོད།” རྒྱལ་

སྤིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་བརོད་དོན་ “བང་བུ་དེས། 

རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་མི་སྒེར་གི་གནས་ཚུལ་རིགས་སྤི་ཚོགས་ཚོད་འཛིན་

བེད་སྤད་ཀི་ལག་ཆར་བཀོལ་སྤོད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོར་སོན་གི་ཡོད་

ལ། དེང་སང་བོད་ནང་དུ། བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་། ཆོས་ལུགས། རིག་

གཞུང་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཏོག་ཙམ་ཕི་ལ་བསན་པ་ཙམ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་

བལ་བར་ངོས་འཛིན་བས་ཏེ། ཉེན་ཅན་མི་སྣའི་ཁོངས་སུ་བགྲངས་ཀི་ཡོད།” 

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་རོམ་ཡིག་དེའི་ནང་དུ།་ད་དུང་།  “དེ་

འདིའི་སྒང་དུ་མནན་ཏེ། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སངས་དང་འབེལ་བའི་

གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས་དེ་ཀློགས། 

༧གོང་ས་སྐབས་མགོན་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་གལ་ཆེན་ཞིག

འབེལ་ཐག་འདི་དག་གི་སྒང་དུ་བསྣུན་རྒྱུར་བེད་ཤ་ལངས་ཀི་འདུག་གམ། 

ལངས་ཀི་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཕྲིན་ཐུང་འདིའི་རིགས། ང་ཚོས་སེམས་

ཁུར་བ་སའི་དོན་དག་གི་ཐོག་ནས་ཁེ་བཟང་ལེན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འཆར་འགོད་

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

ཚབས་ཅན་ཡིན་ལ། དེས་ང་ཚོ་དྲ་ངོས་གཞན་ཞིག་ལ་འཁིད་ཏེ་ང་ཚོའི་གོག་

ཀླད་ནང་དུ་ནད་འབུ་སེལ་གི་ཡོད།  

ཁེད་རང་གི་གོག་འཕྲིན་ཡིག་ཟམ་དང་། ངོ་དེབ། WhatsApp ད་དུང་

འབེལ་མཐུད་ཀི་བཀོལ་ཆས་གཞན་ཁག་གི་ནང་དུ་འབོར་བའི་ཟུར་སྣོན་

རིགས་གང་བྱུང་ཁ་འབེད་མི་རུང་ལ། དེ་བཞིན་དུ། འབེལ་ཐག་གི་སྒང་དུའང་

བསྣུན་མི་རུང་། ཁེད་རང་གིས་འཕྲིན་ཞིག་འབོར་བར་རེ་ལྟོས་བེད་ཀི་མེད་

ཚེ། ཁེད་རང་ལ་འབོར་བའི་ཟུར་སྣོན་དང་འབེལ་ཐག་གི་ཁོངས་སུ་ནད་འབུ་

བསྐུངས་ཡོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། ཁེད་རང་གིས་དེ་དག་ཁ་ཕེས་མ་

ཐག་ཏུ། སོ་སོའི་གོག་ཀླད་དང་ཁ་པར་ལ་ནད་འབུ་འགོ་གི་ཡོད། 

དྲ་ལམ་འཇབ་རོལ་གི་དམིགས་འབེན་དུ་གྱུར་བའི་སྤི་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས། གཅིག་ནས་ང་ཚོས་རང་ཉིད་སྲུང་སྐོབ་བེད་པའི་ཆེད་དང་། གཉིས་

ནས་ང་ཚོའི་སྤི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀི་འཕྲུལ་རིག་བདེ་འཇགས་ཀི་ཤེས་བ་

གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་ཕིར་དུ། ནད་འབུ་བགོ་ཐབས་ཀི་བ་སྤོད་འདི་དག་ལམ་

སེང་ཡར་ཞུ་དང་སྙན་ཐོ་འགོད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། གལ་ཏེ། ཁེད་

རང་ལ་དྲི་བ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན། ཁེད་རང་གི་གོག་ཆས་ཁག་ལ་དོགས་གཞི་

ཅན་གི་གནས་ཚུལ་འདྲ་བྱུང་ཚེ། ཡིག་ཟམ་ཁ་བང་info@tibcert.org 

འདིའི་ཐོག་ཏུ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་མ་བརེད་པ་གནང་རོགས། མཐའ་མར། ང་

ཚོས་སྒོམ་བརྒྱབ་སེ་རང་ཉིད་ཀི་སེམས་ཁམས་གཙང་བཟོ་དང་དམིགས་པ་

ཇེ་གསལ་ཏུ་གཏོང་བ་ནང་བཞིན། རང་ཉིད་ཀི་གོག་ཆས་རིགས་ཀང་དུས་

ཐོག་ཏུ་ཐོན་གསར་བའི་ཐོག་ཏུ་བརེ་སོར་དང་གསར་སྣོན་བས་ཏེ། གནོད་

ཚབས་ཆེ་བའི་ནད་འབུ་རིགས་དང་རྒྱང་བཀེད་ནས་བསད་ཆོག

༣༽ བོད་ནང་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་འགྱུར་བ།

༣.༡ གོམ་འགྲོས་ངོས་འཛིན།

ཝ་ཁི་རེ་ཁི་སི་(Watrix)ཟེར་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་བརྙན་མིག་

བཟོ་གྲྭ་ཞིག་གིས་བཟོས་པའི་གོམ་འགྲོས་ངོས་འཛིན་མ་ལག་གིས། རྒྱང་

ཐག་རིད་༥༠ མཚམས་སུ་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་རུང་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་

ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་དེས་བརྙན་མིག་ལ་གདོང་གཏད་མེད་པའམ། གདོང་

བཀག་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་རུང་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། ཝ་ཁི་རེ་

ཁི་སི་བཟོ་གྲྭའི་སྤི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཧོང་ལགས་ཀིས། པེ་ཅིན་དུ་ཡོད་པའི་

རང་ཉིད་ཀི་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞིག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་སབས། 

༡  https://www.voanews.com/silicon-valley-technology/chinese-gait-

recognition-tech-ids-people-how-they-walk



https://tibcert.org6

སྔོན་བཀོལ་སྤོད་བེད་བཞིན་པའི་བང་བུ་མང་དག་ཅིག་གོག་རྡུལ་གཞི་གྲངས་

གསོག་ཉར་བས་ཡོད་པའི་བང་བུ་ཁག་གིས་བརེ་ཚབ་བས་པ་དེས། མི་

ཚོར་ཐད་ཀར་སངས་འཛིན་དང་། ཉེས་ཅན་མི་སྣའི་རིགས་ལས་གནས་ནས་

གཡུག་པ། རས་ཕོགས་མེད་པར་བཟོ་བ། སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བ། 

བཙོན་འཇུག་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་ཆད་གཅོད་པའི་ལས་དོན་ཁག་གི་

ཁོད་དུ་བཀོལ་སྤོད་བེད་ཆོག”་ཅེས་རྒྱལ་སྤིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་

བརོད་ཡོད་སོར་གི་གནས་ཚུལ་སེལ་ཡོད། 

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཚུལ་སེལ་

དོན། “བང་བུ་གསར་བ་ས་ཡ་༢.༧་ཙམ་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ཀི་ས་ཁུལ་

ཁག་གི་ནང་དུ་འགྲེམས་སེལ་བས་ཚར་ཡོད་པ་དང་། ད་ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་

བར་དུ་ཁོན་བསོམས་བང་བུ་ས་ཡ་༣་འགྲེམས་སེལ་བ་འཆར་འདུག  ‘ལམ་

ལུགས་གསར་པ་འདིས་བོད་རང་སྐོང་ལོངས་ནང་གི་ ‘མི་གཅིག་ལ་བང་བུ་

གཅིག’ ་ཟེར་བའི་དམིགས་ཡུལ་ལེགས་འགྲུབ་བེད་ཐུབ་ཡོད་ལ། སྤི་ཚོགས་

ཡིད་རོན་མ་ལག་ཁབ་སེལ་བཏང་བ་དེས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་ཁབ་ཆེ་བའི་

དྲ་མིག་དོ་དམ་གི་མ་ལག་ས་བརན་གཏོང་ཐུབ་པར་གདོན་མི་ཟ་’ ཞེས་རྒྱལ་

སྤིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གསར་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་ལུང་

དྲངས་ཏེ་བརོད་ཡོད།”༢

༣.༣ སད་སྒའི་སྐེ་དངོས་ཁད་རགས་ཕོགས་བསྡུས་ཀིས་སྒེར་གི་གསང་རྒྱ་

ལ་ཉེན་ཁ་བཟོས་པ།

རྒྱ་ནག་གི་ཨན་ཧོས་ཞིང་ཆེན་ནང་དུ་རེན་གཞིས་བས་པའི་ཨའེ་ཧྥུ་ལེ་ཁེ་

ཁི(iFlytek)་བཟོ་ཚོང་ཁང་ནི། མིའི་སད་ཆ་དང་གཏམ་བཤད་པ་ངོས་འཛིན་

བེད་པའི་ལས་ཀའི་ཐོག་ཏུ་དམིགས་པ་གཏོད་མཁན་གི་མིས་བཟོས་རིག་

སོབས་ཀི་བཟོ་གྲྭ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ནག་ནང་གི་སད་གདངས་ངོས་འཛིན་

འཕྲུལ་ཆས་ཀི་བརྒྱ་ཆའི་༨༠་མཁོ་འདོན་བེད་མཁན་གི་བཟོ་གྲྭ་འདིས་རྒྱ་

ནག་གི་སྤི་བདེ་ཚན་པའི་དཔང་རགས་འཚོལ་ལེན་ལྟེ་གནས་ཁང་དང་མཉམ་

འབེལ་བས་ཏེ། མིས་བཟོས་རིག་སོབས་ཀིས་བསྐྲུན་པའི་སད་སྒའི་འཕྲུལ་

ཆས་ཀི་ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་སེ་ཚན་ཞིག་སྒིག་བཟོ་བས་ཡོད་ལ། དེས་ཨན་ཧོས་

དང་། ཀན་སུའུ། བོད་ལོངས། ཞིན་ཅང་ས་ཁུལ་བཅས་ཀི་ནང་གི་གོད་དོན་

ཁག་སེལ་བར་རོགས་འདེགས་བས་ཡོད། བཟོ་ཚོང་ཁང་དེས་བོད་དང་ཡུ་

གུར་སོགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སད་ཡིག་སངས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པའི་

མིས་བཟོས་རིག་སོབས་ཀི་མ་ལག་གསར་སྐྲུན་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཅེས་བརོད་

ཡོད།༣

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་བརོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་སིད་

གཞུང་གིས་ཨའེ་ཧྥུ་ལེ་ཁེ་ཁི་བཟོ་ཚོང་ཁང་དང་མཉམ་འབེལ་བས་ཏེ། མིའི་

སད་སྒའི་རྣམ་པ་གཞིར་བཟུང་བའི་མ་དཔེ་ཕོགས་བསྡུས་བས་ཏེ། རྒྱལ་

ཡོངས་རང་བཞིན་གི་སད་སྒའི་སྐེ་དངོས་ཁད་རགས་ཀི་གཞི་གྲངས་ཤིག་

གསར་སྐྲུན་བེད་ཀི་ཡོད་འདུག་ལ། དོན་དངོས་ཐོག  འདས་པའི་ལོ་ཤས་

རིང་། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་སྔར་ཡོད་ཀི་མང་ཚོགས་སོ་ལྟ་དང་སྤི་ཚོགས་

ཚོད་འཛིན་ལམ་ལུགས་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་དམིགས་ཏེ། སྐེ་

དངོས་ཁད་རགས་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སྤོད་བེད་པའི་ལམ་ཁའི་སེང་དུ་གོམ་

པ་རིམ་སོར་བས་ཡོད། འདིའི་ཁོངས་སུ། ཧ་ཅང་ཁབ་ཆེ་བའི་སྐེ་དངོས་ཁད་

རགས་ཀི་གཞི་གྲངས་གསར་སྐྲུན་བེད་པའང་ཚུད་ཡོད།༤

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཚུལ་སེལ་

དོན། “སད་སྒའི་སྐེ་དངོས་ཁད་རགས་ཕོགས་བསྡུས་ནི།རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་

གིས་སྣ་མང་མ་དཔེ་ལྡན་པའི་སྐེ་དངོས་ཁད་རགས་ཀི་འདྲ་གཟུགས་བསྐྲུན་

པའི་ཆེད་དང་། མི་སེར་རེ་རེའི་སྒེར་གི་གཞི་གྲངས་དེ་ལས་མང་བ་བསྡུ་རུབ་

བེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད། སད་སྒའི་སྐེ་དངོས་ཁད་རགས་ཀི་གཞི་གྲངས་དེ་ཉེན་

རོག་ལས་ཁུངས་ཀི་གཞི་གྲངས་མཛོད་དང་སྦེལ་ཡོད་ལ། དེ་མཐར་གཏུག་

ན། མི་སྒེར་གི་ངོས་འཛིན་ཨང་གྲངས་ལ་སྦེལ་ཡོད་པས། དེ་ཡིག་ཆའི་ནང་

དུ་ཡོད་པའི་མི་སྒེར་གི་སྐེ་དངོས་ཁད་རགས་ཀི་གཞི་གྲངས་གཞན་པ་དང་

གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་སྦེལ་ཆོག དེའི་ཁོངས་སུ། མི་དེའི་མི་རིགས་གང་ཡིན་

མིན་དང། ཁིམ་གི་ཁ་བང་། ཐ་ན། སྔར་མགྲོན་ཁང་གང་དག་གི་ནང་དུ་བསད་

ཡོད་མེད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཚུད་ཡོད།”༥

༤༽. རྒྱ་ནག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་གསར་འགྱུར།  

༤.༡ ཧྭ་ཝེའི་རོད་རྙོག

ཧྭ་ཝེ་ནི་འཛམ་གིང་སེང་གི་ཁ་པར་ཡོ་ཆས་བཟོ་མཁན་ཆེ་ཤོས་ཨང་དང་པོ་

དང་། རིག་ནུས་ཁ་པར་འཚོང་མཁན་ཆེ་ཤོས་ཨང་གཉིས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱ་

ནག་གི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀང་། འདས་པའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་

ནང་དུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་འདི་ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཀི་ཚོང་འབེལ་དམག་འཁྲུག་གི་འབྱུང་

ཁུངས་སུ་གྱུར་ཏེ། ཧ་ཅང་སད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད།ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་

ཁང་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་དང་འབེལ་ཐག་ཧ་ཅང་ཉེ་བོ་ཡོད་པར་བརེན། ཁོང་

ཚོས་བཟོས་པའི་ཁ་པར་གི་ཁོངས་སུ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་དང་ཚོང་ལས་

སེ་ཁག་གཞན་དག་བཤུ་གཞོག་བེད་པར་དམིགས་ནས། གསང་མྱུལ་གི་ཡོ་

ཆས་བླུགས་ཡོད་ངེས་པའི་དོགས་པ་བས་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་

ནས། ཕི་ལོ་༢༠༡༢་ལོར། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས། དང་ཐོག་ཨ་རིའི་ནང་གི་བཟོ་

ཚོང་ཁང་ཁག་གི་ངོས་ནས་ཧྭ་ཝེའི་དྲ་འབེལ་གི་ཡོ་ཆས་ཁག་བཀོལ་སྤོད་བེད་

རྒྱུ་བཀག་འགོག་བས་པ་དང་།༦ དེ་ནས།་ཕི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༥་པའི་ནང་། 

སིད་འཛིན་ཁི་རོམ་ཕུ་ཡིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གསང་རྒྱ་དང་བདེ་འཇགས་

ཀི་ཆེད་དུ། ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་ཡོ་ཆས་ཁག་ཨ་རིའི་འབེལ་མཐུད་ཀི་དྲ་

བའི་ཁོད་དུ་བཀོལ་སྤོད་བེད་རྒྱུ་འཚམས་འཇོག་བེད་དགོས་པའི་སིད་འཛིན་

གི་བཀའ་རྒྱ་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་ཡོད། ཟླ་དེའི་ནང་དུ། ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་

ཁང་དེ་བཟོ་གྲྭ་དང་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀི་མིང་ཐོའི་ཁོངས་སུ་བཅུག་

༢ https://www.rfa.org/english/news/tibet/controls-08232019152941.html

༣ https://www.hrw.org/news/2017/10/22/china-voice-biometric-collec-

tion-threatens-privacy

༤ https://www.hrw.org/news/2017/10/22/china-voice-biometric-col-

lection-threatens-privacy

༥ https://www.hrw.org/news/2017/10/22/china-voice-biometric-collec-

tion-threatens-privacy

༦ https://www.cnet.com/news/lawmakers-to-u-s-companies-dont-

buy-huawei-zte/
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༧ https://www.cnet.com/news/us-commerce-department-ex-

tends-reprieve-allowing-companies-to-sell-to-huawei/

༨ https://www.livemint.com/technology/apps/absence-of-google-

apps-hurting-huawei-the-most-report-11571638890363.html

༩ https://www.wired.com/story/apple-china-censorship-apps-flag/

༡༠ https://www.sportingnews.com/us/nba/news/daryl-mo-

rey-tweet-controversy-nba-china-explained/togzszxh37fi1mpw177p-

9bqwi

ཡོད། བཟོ་གྲྭ་དང་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ནི། ཨ་རིའི་དབུས་སིད་གཞུང་

གི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེས་ཚད་མཐོའི་འཕྲུལ་

རིག་ལག་རལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་འཇགས་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་

ཁག་ཐག་གཅོད་བེད་ཀི་ཡོད། 

ཨ་རིའི་ཚོང་འབེལ་གི་བཀག་སོམ་དེས་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་གནོད་སྐོན་

ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཚོང་འབེལ་བཀག་སོམ་གི་སིད་ཇུས་

ནང་གི་དོན་ཚན་ཁག་གཞིར་བཞག་སེ། ། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་གོ་གིལ་བཟོ་

ཚོང་ཁང་ངོས་ནས་ཧྭ་ཝེ་ཁ་པར་ཁག་ལ་ཨན་ཌོ་མ་ལག་གི་ཁིམས་མཐུན་

ལག་འཁེར་མཁོ་སྤོད་བེད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་བས་ཡོད། དེའི་དོན་ནི། ཧྭ་

ཝེ་ཁ་པར་ཁག་གིས་གཞི་རའི་ཁུངས་འབེད་ཀི་གསང་ཨང་བཀོལ་སྤོད་

བེད་ཆོག་ཀང་།  གི་གིལ་གི་མཉེན་ཆས་དང་ཨན་ཌོ་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་

གི་མཛོད་ནང་གི་བཀོལ་ཆས་ཁག་རེག་མི་ཐུབ། ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་གིས་

གནས་སབས་རིང་ཨ་རིའི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཁག་གིས་ཟླ་༨་པའི་བར་དུ། ཧྭ་ཝེ་

དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་པའི་གོ་སབས་སྤད་ཡོད་ལ། དེ་རེས་སུ་ཟླ་

༡༡་བར་དུ་ཕར་འགངས་བས་ཡོད།༧

 ཨ་རི་གཞུང་གིས་གོ་གིལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ། ཨན་ཌོ་མ་ལག་བཀོལ་སྤོད་

བེད་བཞིན་པའི་སྔར་ཡོད་ཀི་ཧྭ་ཝེ་ཁ་པར་ཁག་གི་ནང་དུ། མ་ལག་གསར་

སྣོན་དང་དེ་འབེལ་གི་རྒྱབ་སྐོར་བེད་ཆོག་པའི་གནས་སབས་ཀི་ལག་འཁེར་

སྤད་ཡོད། དེའི་དབང་གིས། ཚོང་འབེལ་གི་བཀག་སོམ་དེས། གོ་གིལ་གི་

ཡོ་ཆས་དང་དེ་འབེལ་གི་རྒྱབ་སྐོར་མེད་པའི་ཧྭ་ཝེ་ཐོན་རྫས་ཀི་མ་འོངས་པའི་

བཟོ་སྐྲུན་ཐད་ལ་གནོད་སྐོན་བཟོས་ཡོད། དཀའ་ངལ་འདིར་གདོང་ལེན་བེད་

པར་དམིགས་ཏེ། ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་རང་ངོས་ནས་HarmonyOS ཟེར་

བའི་མ་ལག་ཅིག་གསར་སྐྲུན་བེད་པའི་ལས་གཞིའི་ཐད་དུ་འབད་བརོན་བེད་

བཞིན་ཡོད། 

ཟླ་སྔོན་མའི་གསར་ལམ་གི་བཅར་འདྲི་ཞིག་གི་ནང་དུ། ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་

གི་འཛད་སྤོད་པའི་ཚོང་ལས་ཀི་འགོ་གཙོ་སྐུ་ཞབས་་རེ་ཆ་སྒི་ ཡུའུ་ཡིས། ཨ་

རིའི་སིད་གཞུང་དང་འབེལ་བའི་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕིན་ཚེ། ཧྭ་ཝེ་

བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་མ་འོངས་པར་རང་ཉིད་ཀི་HarmonyOS ཉེར་སྤོད་མ་

ལག་བཀོལ་སྤོད་བེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཁག་ཐེག་བས་ཡོད། གསར་དུ་འགྲེམས་

སེལ་བས་པའི་ཧྭ་ཝེ་ཁ་པར་ཐོན་༣༠ ལ། དུས་ད་ལྟརའི་ཆར། གོ་གིལ་གི་

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་གི་མཛོད་དང་ཞབས་ཞུ་གཞན་དག་གི་རྒྱབ་སྐོར་མེད།༨ 

༤.༢ ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གི་བཀག་སོམ། 

རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཉེ་ལམ་གི་བ་འགུལ་ཁག་དང་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་ངོ་རོལ་ལས་

འགུལ་ཁག་བརྒྱུད་ནས། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་དྲ་

རྒྱའི་བཀག་སོམ་ལ་མགོ་བོ་སྒུར་འདོད་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་སོན་བས་

ཡོད། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་

དང་། རྒྱ་ནག་ནང་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་ངོས་འཛིན་བེད་བཞིན་པའི་

བོད་དང་ཡུ་གུར་གི་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བེད་མཁན་གི་མཉེན་ཆས་

མང་པོ་བཀག་སོམ་བས་ཡོད། 

ཟླ་འདིའི་ཟླ་མགོར། ཧོང་ཀོང་ནང་གི་དམངས་གཙོ་ལས་འགུལ་བ་དང་མི་

སེར་བཅས་ཀིས་ཉེན་རོག་པའི་བེད་སྒོ་ཁག་རེས་འདེད་གཏོང་བར་བཀོལ་

སྤོད་བས་པའི་HKmap.live ཟེར་བའི་བཀོལ་ཆས་དེར། རྒྱ་ནག་དམར་

ཤོག་ཚོགས་པའི་གཞུང་འབེལ་གསར་ཤོག་ཀྲུང་གོའི་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་

གི་སེང་དུ་སྐོན་བརོད་བས་པའི་རེས་སུ། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀོལ་

ཆས་དེ།  ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་གི་བིམ་མཛོད་ནང་ནས་བཀག་སོམ་བས་ཡོད། 

ད་དུང་། ཁོར་ཚིས(Quartz) གསར་ཁང་གི་བཀོལ་ཆས་བརྒྱུད་དེ། ཧོང་

ཀོང་ནང་གི་ངོ་རོལ་ལས་འགུལ་སོར་གི་གསར་འགྱུར་གང་མང་སེལ་བར་

བརེན། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ཁོར་ཚིས་གསར་ཁང་གི་གསར་འགྱུར་གི་

བཀོལ་ཆས་དེ། རྒྱ་ནག་གི་ཀུ་ཤུའི་བིམ་མཛོད་ནང་ནས་བཀག་སོམ་བས་

ཡོད། དུས་སབས་དེར། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས། རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སིད་

ཇུས་འོག་ཏུ། ཐེ་ཝན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་

ཞེས་ནན་བརོད་བས་པར་བརེན། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ཧོང་ཀོང་དང་། མེ་

ཁའོ(ཨོ་མིན)གཉིས་ཀི་ས་ཁུལ་ནང་གི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་བཀོལ་སྤོད་བེད་མཁན་

ཚོའི་ཁ་པར་ནང་ནས། ཐེ་ཝན་གི་རྒྱལ་དར་༩གི་སྦར་ཤོག་སས་ཡོད། དེ་སྔོན། 

ཐེ་ཝན་གི་རྒྱལ་དར་གི་སྦར་ཤོག་དེ་རྒྱ་ནག་སམ་ས་ཆེན་པོའི་ནང་གི་ཀུ་ཤུ་ཁ་

པར་བཀོལ་སྤོད་བེད་མཁན་ཚོའི་ཁ་པར་ནང་མ་གཏོགས ཧོང་ཀོང་དང་། མེ་

ཁའོ(ཨོ་མིན)་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་བཀག་མེད། 

ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་དེ་སྔོན་བོད་དང་འབེལ་བའི་བཀོལ་ཆས་༢༩་ཙམ་

རྒྱ་ནག་གི་ཀུ་ཤུའི་བིམ་མཛོད་ནས་བཀག་པ་བཞིན། གོང་གི་མཉེན་ཆས་དེ་

དག་ཅིའི་ཕིར་བཀག་སོམ་བས་མིན་གི་རྒྱུ་མཚན་འདོད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་ར་

བ་ནས་སྤད་མེད། རྙོག་འཛིང་ལྡན་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་དེས་ཀུ་ཤུ་བཟོ་

ཚོང་ཁང་དང་འཕྲུལ་རིག་ལག་རལ་གི་བཟོ་ཚོང་ཁང་གཞན་དག་ཙམ་མ་ཡིན་

པར། རྒྱ་ནག་ནང་གི་འཛད་སྤོད་པ་འགུག་ཐབས་བེད་བཞིན་པའི་བཟོ་ཚོང་

ཁང་ཚང་མར་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྤོད་ཀི་ཡོད། 

༤.༣ ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལག་རེད་སོ་ལོའི་ཚོགས་པ(NBA) དང་། སྐུ་

ཞབས་ཝུའུ་ཝེ་ཚུང་། 

ཟླ་༡༠་པའི་ཚེས་༤་ཉིན། ཨ་རིའི་ཆེད་ལས་ལག་རེད་སོ་ལོ་རུ་ཁག་ཧ་སིན་

རོ་ཁའེ་ཁིའི་(Houston Rocket)་སྤི་ཁབ་དོ་དམ་པ་སྒ་རིལ་མོ་རེ་ཡིས། 

ཧོང་ཀོང་ནང་གི་ངོ་རོལ་ལས་འགུལ་བ་ཚོར་རྒྱབ་སྐོར་གི་ཚུལ་དུ།  “རང་

དབང་གི་ཆེད་དུ་འཐབ་རོད་བེད། ཧོང་ཀོང་དང་མཉམ་དུ་ཡར་ལོངས་”༡༠ཞེས་

བིས་པའི་པར་རིས་ཤིག་འཕྲུལ་སྒ་སྤི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་དྲ་བའི་སེང་བཀོད་

ནས་ཅང་མ་འགོར་བར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁོ་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤད་དེ། ཡི་

གེ་དེ་དག་ནག་གསུབ་གཏོང་དགོས་པའི་བཙན་སྐུལ་བཏང་ཡོད། ཐིན་ཞུན་
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དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབེལ་ཆ་འཕྲིན་ཁག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལག་རེད་

སོ་ལོའི་འགྲན་བསྡུར་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སོན་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བས་ཡོད་ཡོད་ལ། 

སྐུ་ཞབས་མོ་རེ་དང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལག་རེད་སོ་ལོའི་ཚོགས་པས་རྒྱ་

ནག་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུས་ཡོད། རེས་སུ། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལག་རེད་སོ་

ལོའི་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ཨེ་ཌམ་སི་ལེ་ཝར་གིས། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་

གི་འགོ་ཁིད་ཁག་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཚོང་འབེལ་གི་ཟླ་གྲོགས་ཁག་གིས་ཁོང་

ལ། སྒ་རིལ་མོ་རེ་ལགས་ལས་གནས་ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་བའི་རེ་སྐུལ་

བས་པའི་གནས་ཚུལ་ཕིར་བསྒགས་བས་ཡོད།༡༡

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ལག་རེད་སོ་ལོའི་ཚོགས་པའི་རྙོག་གེང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་

ཉིན་ཁ་ཤས་འགོར་བའི་རེས་སུ། ཨ་མེ་རི་ཁའི་གོག་རྡུལ་རོལ་རེད་སྤི་གཉེར་

ཁང་བི་ལེ་ཟིར(Blizzard)་གིས་སྐུ་ཞབས་ཝུའུ་ཝེ་ཚུང་བཀག་འགོག་བས་

ཡོད། ཝུའུ་ཝེ་ཚུང་ནི་Hearthstone ཟེར་བའི་དྲ་ཐོག་གི་རེད་མོ་རེད་

མཁན་ཆེད་ལས་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་ཧོང་ཀོང་བ་ཞིག་ཡིན། Hearth-

stone རེད་མོའི་ཟིན་ཐོ་ལྟར་ན། ཝུའུ་ཝེ་ཚུང་ལགས་དྲ་ཐོག་གི་རེད་མོའི་

འགྲན་བསྡུར་ཐེངས་མང་པོའི་ནང་ཞུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༢༠༡༩་ལོའི་

Hearthstone ཨ་ཤེ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོའི་དམིགས་བསལ་

རིམ་པའི་སོབ་དཔོན་གི་འགྲན་བསྡུར་སབས་གཉིས་པའི་ཁོད་ཨང་བདུན་པར་

སེབས་ཡོད་འདུག

ཟླ་༡༠་པའི་ཚེས་༦་ཉིན། དམིགས་བསལ་རིམ་པའི་སོབ་དཔོན་གི་འགྲན་

བསྡུར་དུས་སབས་གཉིས་པ་མཇུག་བསྒིལ་པའི་རེས་སུ། ཝུའུ་ཝེ་ཚུང་ཐེ་ཝན་

གི་Hearthstone་གཞུང་འབེལ་དྲ་ལམ་དུ་ཐོན་ཡོད། དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་

བ་གཉིས་དང་བཅར་འདྲི་བེད་པའི་སབས་སུ། ཁོས་ཐེ་ཝན་གི་ངོ་རོལ་ལས་

འགུལ་བ་ཚོས་རང་ཉིད་དུག་རླངས་ལས་སྐོབ་ཕིར་གོན་པའི་གདོང་འབག་དེ་

དག་དང་ཆ་འདྲ་བའི་གངས་ཤུད་ཀི་གདོང་འབག་དང་དུག་འགོག་གི་གདོང་

འབག་གོན་ཡོད། འོན་ཀང་། གདོང་འབག་དེ་དག་ཟླ་སྔོན་མའི་འགོ་སོད་དུ་

གཞུང་གིས་བཀག་འགོག་བས་ཡོད། 

 

དྲ་ལམ་ཐད་གཏོང་བ་ཚོས་ཝུའུ་ཝེ་ཚུང་གི་ཀུན་སོང་གང་ཡིན་པ་ཧ་གོ་བའི་

ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའི་ངོ་གདོང་སས་ཡོད། གནས་ཚུལ་འཁོད་གསལ་ལྟར་

ན། སབས་དེར། ཝུའུ་ཝེ་ཚུང་གིས་རྒྱ་སད་ཀི་ནང་དུ། ང་ཚོའི་དུས་རབས་

ཀི་གསར་བརེ།ཧོང་ཀོང་བཅིང་འགྲོལ་ཐོངས་ཞེས་བཤད་ཡོད་འདུག   དེར་

བརེན།བི་ལེ་ཟིར་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས། ཝུའུ་ཝེ་ཚུང་ལ་དམིགས་བསལ་རིམ་

པའི་སོབ་དཔོན་གི་འགྲན་བསྡུར་སབས་གཉིས་པའི་ཁོད་དུ་ཐོབ་པའི་བ་དགའི་

དངུལ་སྒོར་ཚང་མ་ཕིར་བླངས་པ་མ་ཟད། ལོ་གཅིག་གི་རིང་དུ། ཁོ་རང་

Hearthstone ་རེད་མོའི་ནང་ཆེད་ལས་ཀི་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་བེད་

མི་ཆོག་པའི་ཉེས་ཆད་བཏང་ཡོད། 

 

༤.༤ཀུ་ཤུའི་མཉེན་འབུས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་ལ་

དམིགས་ཁ་གཏད་པ།

ཕི་ལོོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༨་པའི་ནང་། གོ་གིལ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་

ནང་གི་ཡ་མཚར་བའི་སྐོན་ཆ་རིམ་པ་སྣ་ཚོགས་གསལ་སོན་བས་ཡོད་ལ། 

སྐོན་ཆ་དེ་དག་གི་དབང་གིས་དྲ་ཚིགས་ཁ་ཤས་ལ་མྱུལ་བ་ཙམ་གིས། དེ་མ་

ཐག མི་ཚོའི་ཁ་པར་གཞན་གི་སངས་འཛིན་འོག་ཤོར་གི་ཡོད། “དྲ་འབུས་

ཟིན་པའི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ལ་ཕིན་པ་ཙམ་གིས། ཁེད་ཀི་ཁ་པར་ལ་འཇབ་རོལ་

ཐེབས་ཀི་ཡོད། གལ་ཏེ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁེད་ཀི་ཁ་པར་ནང་དུ་

གསང་མྱུལ་གི་ཡོ་ཆས་ལོག་འཇུག་བེད་ཐུབ་”ཅེས་ལས་འཆར་ཀླད་གོར་གི་

བདེ་འཇགས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཨམ་བེ་ཨེར་ལགས་ཀིས་བརོད་ཡོད། ༡༢

གནོད་ཚབས་ཆེ་བའི་དྲ་ཚིགས་ཁག་བེད་སྤོད་བས་པའི་ཐོག་ནས། གནོད་

འཚེ་གཏོང་ཡུལ་ལ་མགོ་སོར་བཏང་སེ། དྲ་ཚིགས་གང་རུང་ཞིག་སྒོ་འབེད་

བེད་ཀི་འབེལ་ཐག་གི་སྒང་དུ་གནོན་དུ་འཇུག་གི་ཡོད། TechCrunch དྲ་

ཚིགས་ཀིས་གནས་ཚུལ་འདོན་སེལ་གནང་བ་ལྟར་ན། “གོ་གིལ་བཟོ་ཚོང་

ཁང་གིས་ཉམས་ཞིབ་གཞིར་བཞག་ནས་བརོད་གསལ། ཁ་པར་ནང་གི་སྐོན་

ཆ་དེ་བེད་སྤད་དེ་མི་སྒེར་གི་འདྲ་པར་དང་། འཕྲིན་ཐུང་རྐུ་འཁེར་བེད་ཀི་ཡོད་

པ་མ་ཟད། སབས་བབ་ཀི་སོད་གནས་རེས་འདེད་གཏོང་གི་ཡོད།

ནང་འཇུག་བས་པའི་གསང་མྱུལ་གི་ཡོ་ཆས་དེར། མི་སྒེར་གི་ཁ་པར་ནང་དུ་

ཉར་ཚགས་བས་ཡོད་པའི་གསང་ཚིག་ཁག་ཀང་རེག་ཐུབ་ཀི་ཡོད།”  

TechCrunch དྲ་ཚིགས་ཀིས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཚུལ་སེལ་དོན། 

ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་འཇབ་རོལ་གི་ཕྲེང་བ་༥་རྙེད་པ་དེ་

དག་བདེ་འཇགས་ཀི་སྐོན་ཆ་༡༢་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁོངས་ཀི་

གྲངས་་༧་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་ནང་དུ་དང་ཐོག་ནས་བསྐྲུན་ཡོད་པའི་དྲ་རྒྱའི་བཤེར་

ཆས་ས་ཧྥ་རེ(Safari)་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད། ངོ་བོ་ཐ་

དད་པའི་འཇབ་རོལ་གི་ཕྲེང་བ་༥་དེས། འཇབ་རོལ་པར་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་ནང་གི་

རིམ་པ་མཐོ་ཤོས་ཀི་ལྟ་སྤོད་དབང་ཚད་དང་དམིགས་བསལ་དབང་ཆ་སེ། ཡོ་

ཆས་ཀི་རོ་ཐུ(root)ཡི་ལྟ་སྤོད་དབང་ཚད་ཐོབ་ཀི་ཡོད། དེ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། 

འཇབ་རོལ་པས་སྤིར་བཏང་གི་འཛད་སྤོད་པར་ཚད་བཀག་ཡོད་པའི་ཁ་པར་

གི་ཁད་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ལྟ་སྤོད་ཀི་དབང་ཚད་ཐོབ་ཀི་

ཡོད། དེའི་དོན་ནི། འཇབ་རོལ་པས། ཁ་པར་འཛད་སྤོད་པའི་ཆོག་མཆན་དང་

ཤེས་རོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས། མི་དེའི་ཁ་པར་ནང་དུ་ཉེན་ཚབས་

ཆེ་བའི་མཉེན་ཆས་བླུགས་ཏེ། ཁ་པར་འཛད་སྤོད་པར་ལོག་ནས་གསང་མྱུལ་

བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། འཇབ་རོལ་གི་ཕྲེང་བ་དེས། ཕི་ལོ་༢༠༡༦་ལོའི་ཟླ་༩་པའི་

འདོན་སེལ་བས་པའི་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་གི་མ་ལག་ཐོན་iOS 10.0.1 ནས། ཕི་

ལོ་༢༠༡༨་ལོའི་ཟླ་༡༢་པའི་ནང་འདོན་སེལ་བས་པའི་མ་ལག་ཐོན་iOS12.1.2 

བཅས་ལ་གནོད་སྐོན་བཏང་ཡོད། གོ་གིལ་གིས་སྒེར་ཐོག་ནས་ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་

བཟོ་མཁན་ལ་སྐོན་ཆ་དེའི་སོར་བར་ལན་སྤད་རེས་ཀི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་

ནང་སེ། ད་ལོོའི་ཟླ་༢་པའི་ནང་། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ཁ་པར་གི་མཉེན་

ཆས་ཐོན་iOS 12.1.4 འདོན་སེལ་བས་ཏེ། མ་ལག་ཁོངས་ཀི་སྐོན་ཆ་དེ་

བཅོས་སྒིག་བས་ཡོད།༡༣

༡༡ https://www.si.com/nba/2019/10/17/chinese-government-asked-

nba-fire-daryl-morey

༡༢ https://techcrunch.com/2019/08/29/google-iphone-secret-

ly-hacked/

༡༣ https://thenextweb.com/security/2019/09/02/iphone-spy-

ware-campaign-reportedly-targeted-uyghur-muslims-for-2-years/
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གོ་གིལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་བརོད་པ་ལྟར་ན། འདས་པའི་ལོ་ངོ་གཉིས་རིང་

གི་གཟའ་འཁོར་རེ་རེའི་ནང་དུ་དྲ་ཚིགས་དེ་དག་ལ་ལྟ་མཁན་སོང་ཕྲག་མང་

པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།༡༤ ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་ལ་འཇབ་རོལ་བེད་པར་དམིགས་ནས་

བཟོས་པའི་དྲ་ཚིགས་དེ་དག་བཀོལ་སྤོད་བས་ཏེ། ཨན་ཌོ་དང་སར་ཁུང་

རགས་ཅན་བཀོལ་སྤོད་བེད་མཁན་ལའང་འཇབ་རོལ་བས་ཡོད། གནད་དོན་

འདིས། ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་དམིགས་པའི་འཇབ་རོལ་གི་ལས་འགུལ་དེ། 

དང་ཐོག་གོ་གོལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ཕིར་བསྒགས་བས་པ་ལས་ཀང་ཁབ་རྒྱ་

ཆེ་བ་གསལ་སོན་བས་ཡོད། ཁ་པར་ནང་གི་སྐོན་ཆ་འདིའི་སོར་ལ་གནས་

ཚུལ་སེལ་མཁན་གི་གསར་འགྱུར་ཆ་འཕྲིན་ཁག་ཀང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་

སྤི་དང་། ལྷག་པར། ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་འཇབ་རོལ་བེད་སྤད་ཀི་ལག་ཆར་

བཀོལ་སྤོད་བས་ཡོད། དེ་ཡང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རྒྱ་

ནག་གི་ནུབ་ཕོགས་ཀི་ཞིན་ཅང་ཞིང་ཆེན་ནང་གི་གཅིག་སྡུད་བཙོན་སྒར་དུ་

བཅུག་ཡོད། ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་། ཁ་པར་ནང་གི་བདེ་

འཇགས་ཀི་སྐོན་ཆ་དེ་དག་བརྒྱུད་དེ་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་འཇབ་རོལ་གི་

དམིགས་ཁ་གཏད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བདེན་དཔང་དང་ཁག་ཐེག་བས་

ཡོད། 

རུ་ཁར་(Reuters)གསར་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་འཁོད་གསལ་ལྟར་ན། ཀུ་ཤུ་

བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་འཇབ་རོལ་དེ་དམིགས་སའི་གཙོ་གནད་གུ་དོག་པོ་ཡིན་

ལ། དེས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འཁོད་

པའི་དྲ་ཚིགས་ཁག་ཅིག་མ་གཏོགས། གོ་གིལ་ཉམས་ཞིབ་པས་འགྲེལ་བརོད་

བས་པ་བཞིན། ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་བཀོལ་སྤོད་བེད་མཁན་སྤི་ཡོངས་ལ་གནོད་

སྐོན་བཏང་མེད་ཚུལ་བརོད་ཡོད། 

ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ད་དུང་། གནད་དོན་དེ་གོ་གིལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་

བར་ལན་སྤད་རེས་ཀི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་སེ། ཟླ་༢་པའི་ནང་བཅོས་

སྒིག་བས་ཡོད་ཚུལ་བརོད་ཡོད།”༡༥ རུ་ཁར་(Reuters)གསར་ཁང་གིས་

མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཚུལ་སེལ་དོན། རྙེད་སོན་བྱུང་བའི་བདེན་དཔང་ལྟར་

ན། དྲ་ཚིགས་ཀི་འཇབ་རོལ་དེ་གོ་གིལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་བཤད་པ་ལྟར། 

ལོ་ངོ་གཉིས་མ་ཡིན་པར་ཟླ་ངོ་གཅིག་གི་རིང་དུ་མ་གཏོགས་བྱུང་མེད་ལུགས་

ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་བརོད་ཡོད། ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་གི་མ་ལག་ཐོན་གསར་

པ་འདོན་སེལ་བས་ནས་ཟླ་༦་འགོར་བའི་རེས་སུ་སེལ་བའི་གོ་གིལ་བཟོ་

ཚོང་ཁང་གི་རོམ་ཡིག་དེས། མི་མང་ཚང་མའི་སྒེར་གི་བེད་སྒོ་མཐའ་དག་

ལ་ཡོངས་ཁབ་ཀི་ཐོག་ནས་སངས་འཛིན་བེད་པར་དམིགས་ཏེ་འཇབ་རོལ་

བས་ཡོད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཞིག་བསྐུན་ཏེ། ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་བཀོལ་སྤོད་བེད་

མཁན་གི་མི་ཚོའི་སེམས་ནང་དུ་རང་ཉིད་ཀི་ཡོ་ཆས་ལ་གཞན་གི་འཇབ་རོལ་

ཐེབས་ཚར་བ་རེད་སྙམ་པའི་ཞེད་སྣང་བསྐུལ་ཡོད།  “དོན་དངོས་ཐོག་གནས་

སངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ར་བ་ནས་མ་རེད།”༡༦ ཅེས་ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་

གསར་འགྱུར་རོམ་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་དུ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། ཀུ་ཤུ་བཟོ་

ཚོང་ཁང་གི་གསལ་བེད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཧིལ་པོའི་ཁོད་དུ། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་

ནང་གི་ཁ་ཆེ་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས(ཆོས་ལུགས་དང་རིགས་རུས)་ཁག་

གིས་ལོ་མང་རིང་། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་གསང་མྱུལ་

གི་ཐབས་རལ་འོག་ཏུ་མནར་གཅོད་མོང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ངོས་ལེན་

བེད་ཐུབ་མེད། 

༤.༥ ཁ་པར་གི་བང་བུ་ཉོ་བར་ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་པ། 

ཕི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༩་པའི་ཚེས་༢༧་ཉིན། རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་ལས་དང་ཆ་

འཕྲིན་ཅན་པུའུ(སེ་ཁག)་ཡིས། གོག་འཕྲིན་ལས་གཉེར་བཟོ་ལས་ཁང་

ཁག་གི་ངོས་ནས། ཟླ་༡༢་པའི་རེས་ནས། ཁ་པར་དང་དྲ་བའི་ཞབས་ཞུར་

ཐོ་འགོད་བེད་མཁན་གི་མི་ཚང་མའི་ངོ་གདོང་བཤེར་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་

བཏང་ཡོད། ངོ་གདོང་ངོས་འཛིན་གི་འཕྲུལ་རིག་ལས་རལ་བརྒྱུད་དེ། གོག་

འཕྲིན་ལས་གཉེར་བཟོ་ལས་ཁང་ཁག་གིས་ཁ་པར་དང་དྲ་བའི་ཞབས་ཞུར་

ཐོ་འགོད་བེད་མཁན་གི་མི་ཚོ། དོན་ངོ་མར་ཐོབ་ཐང་ལག་འཁེར་གི་བདག་

པོ་ངོ་མ་ཡིན་མིན་བདེན་དཔང་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད། བཟོ་ལས་དང་ཆ་འཕྲིན་

ཅན་པུའུ་ཡིས། ལས་འཆར་དེ་རྒྱ་བསྐེད་བཏང་སེ། ཁ་པར་ཉོ་བ་དང་བཀོལ་

སྤོད་བེད་པར་མི་སྒེར་གི་མིང་ངོ་མ་དང་སྦེལ་དགོས་པ་བཟོས་ཡོད། ཐོབ་

ཐང་ལག་འཁེར་སྤད་དེ་བང་བུ་ཐོ་འགོད་བེད་དགོས་པ་དང་། ཁ་པར་སེང་

གི་བེད་སྒོ་ཡོངས་རྫོགས་ཁ་པར་གི་བང་བུ་དང་སྦེལ་ཡོད་པས། ཁ་པར་

བཀོལ་སྤོད་བེད་མཁན་སུ་ཡིན་མིན་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད།༡༧ ཧྥོར་

བི(Forbes)གསར་ལམ་གི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཚུལ་སེལ་དོན།  “ཕི་ལོ་

༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༡་ཉིན་ནས་བཟུང་། བཟོ་ལས་དང་ཆ་འཕྲིན་

ཅན་པུའུ་ཡིས། གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གི་མིས་བཟོས་རིག་སོབས་བེད་

སྤད་དེ། དངོས་གཞི་བིན་ཚོང་གི་ལམ་ཁའི་སེང་དུ། ལག་རལ་རང་བཞིན་

གི་ངོ་བོའི་འགན་ལེན་ཁ་སྣོན་བེད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད། མི་

མང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ངོ་གདོང་། ཐོ་འགོད་བས་པའི་འདྲ་པར་གི་ནང་དུ་

བཤེར་ཏེ། ཐལ་དྲགས་པའི་ཁིམས་འགལ་གི་བ་སྤོད་འབྱུང་གི་མེད་པའི་ཁག་

ཐེག་བེད་དགོས། ལག་ལེན་གསར་པ་འདིས་དྲ་རྒྱའི་ནང་གི་མི་སེར་ཚོའི་

ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐོབ་བེད་ངེས་ཅེས་འབེལ་ཡོད་

སེ་ཁག་གིས་བརོད་ཡོད་དོ།།”༡༨

༡༤ https://techcrunch.com/2019/08/31/china-google-iphone-uyghur/

༡༥ https://www.reuters.com/article/us-apple-cyber-idUSKCN1VR29K

༡༦ https://www.reuters.com/article/us-apple-cyber-idUSKCN1VR29K

༡༧ https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/10/12/facial-rec-

ognition-will-restrict-mobile-internet-use-for-800m-peoplefrom-de-

cember/#4ab03ca27d2a

༡༨ https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/10/12/facial-recog-

nition-will-restrict-mobile-internet-use-for-800m-peoplefrom-decem-

ber/#4ab03ca27d2a


