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ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ནི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལས་བརྒལ་བའི་རང་དབང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་དང་། ཨ་རིའི་སྤྱི་མཐུན་སྲིད་གཞུང་གིས་ཕྱིའི་
རྒྱབ་ཁབ་ཁག་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་འགན་ཁུར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས 1998 ལོར་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཁྲིམས་ཡིག་གཞི་རྩར་བཟུང་སྟེ། ཕྱིའི་རྒྱབ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྩི་མེད་བཙན་གནོན་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་
ཚད་ལྡན་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱིས་ལྟ་རྟོག་བྱས་འབྲེལ། སྲིད་འཛིན་དང་རྒྱལ་དོན་དྲུང་ཆེ། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་བཅས་ལ་སྲིད་དོན་སྙན་ཞུ་འབུལ་བཞིན་ཡོད། ཨ་རིའི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ནི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་དང་རྦད་དེ་ཐ་དད་པའི་རང་དབང་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན།  ༼ཉིས་སྟོང་ཉེར་གཅིག་ལོའི་་ལོ་མཇུག་གི་ཕྱོགས་
བསྡོམས་སྙན་ཐོ༽ནི་ཆེད་མཁས་པ་དང་ཆེད་ལས་པ་དག་གིས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་བཙན་གནོན་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་རྣམས་ཡིག་ཚགས་སུ་བཀོད་དེ། 
ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་ལ་རང་དབང་གི་སྲིད་བྱུས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་སྐོར་གསལ་པོར་བཀོད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། ༼ཉིས་སྟོང་ཉེར་གཅིག་གི་ཕྱོགས་བསྡོམས་སྙན་ཐོ༽ཡི་ནང་དུ། 2020 
ལོའི་ཟླ་ 1 ནས་ 2020ལོའི་ཟླ 12 པའི་བར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་པ་དང་། དུས་ཡུན་དེའི་སྔ་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་དོན་རྐྱེན་གལ་ཆེན་ཁག་ཀྱང་བཀོད་ཡོད། 
གལ་ཏེ། ཁྱེད་རང་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་མང་ཙམ་རྟོགས་འདོད་ཡོད་ན། སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་དྲ་གནས་འདི་ལ་གཟྱིགས་རོགས་ཞུ། ཡང་ན། 
2025233240  བརྒྱུད་ནས་ཐད་ཀར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས། 
 

 གནས་ཚུལ་རྟོགས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

2020ལོར།རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་དུ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཆགས་ཡོད།རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་རང་བཞིན་གྱི་ཆོས་ལུགས་
སྲིད་ཇུས་ཤུགས་དྲག་པོའི་ངང་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ།་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་དང་དབྱི་སི་ལན།བོད་བརྒྱུད་ནང་ཆོས་སོགས་ཕྱི་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པར་
ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་དམིགས་བསལ་ལྟ་རྟོག་ནན་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། སྲིད་གཞུང་གིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་སྔོན་ཆད་ལག་བསྟར་བྱས་མྱོང་མེད་པའི་ཚད་
མཐོའི་ལྟ་ཞིབ་ཚན་རྩལ་བེད་སྤྱད་བྱས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་སྡེ་ཁག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ལ་ཉུལ་ཞིབ་དང་རྗེས་འདེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།ཕྱི་ཟླ་དང་གཉིས་བ་ནས་བཟུང་ཆོས་ལུགས་སྡེ་ཁག་
བདག་གཉེར་སྒྲིག་གཞི་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་སྡེ་ཁག་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གི་བྱ་འགུལ་ལ་སྔར་ལས་བཀག་འགོག་ཐེབས་ཡོད། 

ཕྱི་ཟླ་དགུ་བར།ཨོ་སི་ཁྲི་ར་ཡའི་འཐབ་ཇུས་སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་སྡེ་ཁག་གིས་ཡི་གུར་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་བཀག་ཉར་ཁང་༣༨༠ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་ལ། དེའི་ཁོངས་སུ་
༢༠༡༩་དང་༢༠༢༠་ལོར་བཟོས་བའི་མཐུན་རྐྱེན་གསར་བ་ཅན་གྱི་བཀར་ཉར་ཁང་ཡང་འདུས་ཡོད།གནས་ཚུལ་འདི་ལས་ཤེས་ཐུབ་པ་ནི།རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་དབྱི་སི་ལན་
ཆོས་ལུགས་ལ་དད་མཁན་གྱི་ཡི་གུར་བ་དང་གཞན་ཏུར་ཀི་བ་རྣམས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དག་ཀློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་པར་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད་ནའང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་
བཀག་ཉར་དང་བཙོན་འཇུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ཐུབ། སྙན་ཞུ་འབྱོར་བ་ལྟར་ན།་2017ནས་བཟུང་།སྲིད་གཞུང་གིས་དབྱི་སི་ལན་ལ་དད་མཁན་འབུམ་
ཕྲག་ལྷག་གིས་སྨ་ར་རིང་པོ་འཇོག་པ་དང་ཆང་མི་འཐུང་བ་སོགས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འདུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་དག་ཆོས་ལུགས་དྲག་སྤྱོད་རིང་ལུགས་པར་བསྙོན་
བཙུགས་ཏེ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་ཡོད།དེ་སྔ་བཙོན་བཀག་བྱས་མྱོང་བ་དག་གིས་བཤད་ན།ཁོ་ཚོ་ལ་གཅར་རྡུང་དང་བཙན་གཡེམ།སྐྱེ་རྒྱུན་བཅད་པ་སོགས་སྐྱི་གཡའ་བའི་མནར་
གཅོད་སྣ་ཚོགས་བཏང་ཡོད་འདུག། 

http://www.uscirf.gov/
https://www.hudson.org/research/16255-the-attempted-shutdown-of-china-s-christians
https://www.nytimes.com/2020/11/22/technology/china-intel-nvidia-xinjiang.html
https://www.nytimes.com/2020/11/22/technology/china-intel-nvidia-xinjiang.html
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Factsheet%20-%20China.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Factsheet%20-%20China.pdf
https://www.aspi.org.au/news/xinjiang-data-project-website-launch
https://apnews.com/article/269b3de1af34e17c1941a514f78d764c
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ཆེད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཡི་གུར་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་ལས་འགུལ་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་ཚེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་མི་རིགས་རྩ་མེད་
གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འོག་ལ་ཚུད་ཡོད་པར་ཐུགས་ཁྲེལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ།ཡི་གུར་ས་ཁུལ་གྱི་བཀག་ཉར་ཁང་དང་བཙོན་ཁང་།བཟོ་ག་དང་བཟོ་གའི་ཁུལ་སོགས་སུ་བཙན་ཤེད་
ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད། དེ་ལས་གཞན།སྲིད་གཞུང་གིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངང་ཡི་གུར་བའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་ས་སྟེ། ས་ཁུལ་གྱི་ཆོས་ལུགས་དང་མི་
རིགས།རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་མཚོན་པའི་དབྱི་སི་ལན་གྱི་དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་སོགས་སྒོ་རྒྱགས་སུ་བཅུག་ཡོད། 

ཀྲུང་གོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཚོད་འཛིན་དང་དྲག་གནོན་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ཟླ8པར། སྐབས་བདུན་པའི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་གླེང་
མོལ་ཐོག་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅིའི་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་བ་དང་ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དང་
འཚམ་མཐུན་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་ཚུལ། བོད་པ་ལ་སྐུལ་སློང་བྱས་ཏེ་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་པའི་བསྐོར་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད། དེའི་རྗེས་སུ་ས་གནས་
དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དགོན་པ་ཁག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་ཚོར་སྲིད་ཇུས་དེ་དག་དྲིལ་
བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་འདུག   ཁོང་ཚོས་དགོན་སྡེ་དང་དགོན་པ་དག་ལ་（སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཡ་ཆེན་ནང་བསྟན་ལྟེ་གནས）ཚོད་འཛིན་ནན་མོ་བྱས་ཏེ། དད་ལྡན་མི་སྣ་ས་ཆ་
འདི་དག་ཏུ་འགྲོ་མི་ཆོག་པ་བྱས་ཡོད། དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སློབ་མ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་མི་སྣ་ཚུད་པའི་བོད་མི་རྣམས་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ལུགས་འདུ་
འཛོམས་ལ་ཞུགས་པར་བཀག་སྡོམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་པ་དང་། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་གསུང་ཆོས་ལ་ཉན་པའམ་ཁོང་གི་སྐུ་པར་སྦས་ཡོད་པར་ཉེས་ཆད་བཅད་དེ་
འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད།  

ཧྥན་ཐྱིས་ཀང་དང་ཀྲུང་གོའི་བར་ཆོས་དཔོན་གཙོ་བོ་བསྐོ་བཞག་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན་བཞག་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཀྲུང་གོའི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པའི་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་མཐུན་ཚོགས་ནང་ཞུགས་པར་བཀག་འགོག་དང་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་པའི་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དཔོན་གཙོ་ 

བོ་དག་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད། དཔེར་ན། ཆོས་དཔོན་ཚུའེ་ཐའེ་དང་ཧོང་ཅིན་ཐུང་ལྟ་བུ། ཁོ་ཚོས་ད་དུང་མནར་གཅོད་དང་། བཀག་སྐྱིལ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་“ཉིད་གསུམ་རྒྱལ་གཅེས་ལས་འགུལ་”ལ་ཞུགས་རྒྱུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་མི་འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག་
བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་4པར་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་རྩ་སློག་གཏོང་བའི་ངན་སྐུལ་”ཉེས་མིང་བཏགས་ནས། ཁྱིམ་ཚང་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤུའི་
ཆོས་འཆད་མཁན་ཀྲའོ་ཧོའེ་གོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་མ་ཟད། སྐྱོན་འདོན་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཡོད། ཟླ་10པར། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཐའེ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་གནས་དབང་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དཔེ་ཆ་འཚོང་མཁན་ཁྲེན་ཡུས་ལ་དུས་ཡུན་ལོ་བདུན་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་མ་ཟད། “ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལས་སྒོའི་ལས་
འགུལ”གྱི་དངུལ་ཆད་ལ་ཨ་ སྒོར་30,000བཏང་བ་རེད་འདུག སྲིད་གཞུང་གིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་དུ་“ཀྲུང་གོ་ཅན་”དུ་བསྒྱུར་བའི་ལས་འགུལ་འོག་ཏུ་གནམ་བདག་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ཁང་དང་ཆོས་ལུགས་གསར་པའི་ཆོས་ཁང་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཡོད་འདུག གཞན་ཡང་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཀྲུང་གོའི་ས་གནས་ཁག་གི་དབང་
འཛིན་ལས་ཁུངས་ཚང་མས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ལུགས་དང་། ཏའོ་ཇོ་ཆོས་ལུགས། དམངས་ཁྲོད་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་བཅས་གཏོར་བཤིག་བྱས་ཡོད་འདུག 

གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། 2020ལོར་ཆོས་འཁོར་རྩ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་པ་ཁྲི་སྟོང་མང་བོར་བརྙན་བཅོས་དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་བ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་ཁག་གཅིག་
བཀག་ཉར་བྱས་བའི་སྐབས་སུ་མནར་གཅོད་དང་སྡུག་རྩུབ་དྲག་པོ་བྱས་རྐྱེན་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་ཡོད། ཁུང་བཙུན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྙན་ཞུའི་སྟེང་གསལ་བཤད་བྱས་བ་ལྟར་ན། ད་
དུང་ཆོས་འཁོར་རྩ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྣོད་མུ་མཐུད་དུ་བླངས་ཏེ་ལྐོག་འཚོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག 

https://foreignpolicy.com/2020/07/01/china-documents-uighur-genocidal-sterilization-xinjiang/
https://www.csis.org/analysis/addressing-forced-labor-xinjiang-uyghur-autonomous-region-toward-shared-agenda
https://www.csis.org/analysis/addressing-forced-labor-xinjiang-uyghur-autonomous-region-toward-shared-agenda
https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/25/world/asia/xinjiang-china-religious-site.html
https://savetibet.org/tibets-importance-seen-at-major-meeting-promising-more-repression/
https://www.tibetwatch.org/news/2020/10/22/chinese-government-organised-constitutional-law-and-policy-training-for-monks-and-nuns
https://www.tibetwatch.org/news/2020/10/22/chinese-government-organised-constitutional-law-and-policy-training-for-monks-and-nuns
http://www.phayul.com/2020/02/15/42625/
https://www.tibetwatch.org/news/2020/8/12/tibetans-blocked-from-buddhist-sites-in-lhasa-while-chinese-tourists-allowed-in
https://www.rfa.org/english/news/tibet/barred-05262020181543.html
http://www.tibetanjournal.com/china-detained-tibetan-father-son-for-listening-dalai-lama-teachings-on-mobile/
https://www.catholicnewsagency.com/news/underground-catholic-bishop-arrested-in-china-62088
http://ppdcecc.gov/QueryResultsDetail.aspx?PrisonerNum=13609
http://ppdcecc.gov/QueryResultsDetail.aspx?PrisonerNum=13599
https://www.persecution.org/2020/10/01/chinese-christian-bookseller-sentenced-seven-years-prison/
https://www.hudson.org/research/16255-the-attempted-shutdown-of-china-s-christians
https://www.hudson.org/research/16255-the-attempted-shutdown-of-china-s-christians
https://bitterwinter.org/crosses-removed-from-numerous-state-run-protestant-churches/
https://bitterwinter.org/residents-beaten-for-protecting-their-temples/
https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188762.html
https://faluninfo.net/persecution-of-falun-gong-claims-another-seventeen-lives-in-first-quarter-of-2020/
https://chinatribunal.com/wp-content/uploads/2020/03/ChinaTribunal_JUDGMENT_1stMarch_2020.pdf
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ཟླ་10པར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་༣༩ ཚོགས་མིས་རྒྱ་ནག་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་བོད་དང་ཞིན་ཅིང་གི་ཡུལ་དུ་མནར་གཅོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་
བསྟར་བྱེད་པ་ལ་རྒོལ་གཏམ་སྤེལ་ཡོད་ལ། དེའི་ཁོངས་སུ་བཀག་ཉར་ཁང་བེད་སྤྱོད་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་བཙན་གནོན། བཙན་གྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང་སྐྱེ་
རྒྱུན་གཅོད་པ་སོགས་འདུས་ཡོད། 
 

 

 

 

ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་ལ་བཏོན་པའི་བསམ་འཆར། 

• རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་བཅའ་ཁྲིམས(IRFA)ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་ལྟར།    ཀྲུང་གོ་བསྐྱར་དུ་“མ་ལག་ཡོད་པའི་ངང་ཆོས་ལུགས་རང་

དབང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ”དང་ཡང་ན་“དམིགས་བསལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་བའི་རྒྱལ་ཁབ་”ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས།  

• ཨ་རིར་ད་ལྟ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་བ། དཔེར་ན། 《ཡུ་གུར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྲིད་ཇུས་བཅའ་ཁྲིམས》དང

《བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བཅའ་ཁྲིམས》ལྟ་བུ་ནན་གྱིས་ལག་བསྟར་དང་། ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་བཟོ་མཁན་གྱི་ཀྲུང་གོ་

སྲིད་གཞུང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཁག་དང་དཔོན་རིགས་དག་ལ་དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཐོངས་མཆན་གྱི་ཆད་པ་མུ་མཐུད་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 

• ཤིན་ཅང་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་བ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རིགས་རྒྱུད་རྒྱུན་གཅོད་དང་མིའི་རིགས་ལ་གནོད་འཚེ་བཏང་བའི་ནག་ཉེས་ཀྱི་

མཚན་ཉིད་དང་མཐུན་མིན་ལ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་ངང་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་དང་། ཐུན་མོང་གིས་ཐབས་ཤེས་སྤྱད་དེ་ཀྲུང་གོའི་འགན་འཁྲི་ལ་བདའ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ། 

• གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་མནར་གཅོད་དང་རྡུང་རྡེག་བྱས་ཚེ། ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་པེ་ཅིང་གི་༢༠༢༢ ལོའི་དགུན་དུས་ཀྱི་

ཨོ་རྩལ་འགན་ཚོགས་ལ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་སྐོར་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བརྗོད་རྒྱུ། 

• ཨ་རིར་ཡོད་པའི་ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་བྱ་སྤྱོད་ལ་མུ་མཐུད་རྡུང་རྡེག་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། དེའི་ཁོངས་སུ་ཁུང་ཙི་སློབ་གླིང་ཚུད་པའི་བྱེད་སྒོ་དེ་དག་

གིས་ཀྲུང་གོས་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ལ་བཙན་གནོད་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཆ་འཕྲིན་ནམ་འདོད་ཚུལ་ལ་འགོག་གནོན་བྱས་ཡོད། 

ཨ་མེ་རི་ཁའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས། 

• ཀྲུང་གོའི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་འཛུགས་དང་ 《ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་བཙན་གྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགོག་སྐོར་གྱི་བཅའ་

ཁྲིམས》（H.R.6210/S.3471）ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། 

 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6210?q=%7B%22search%22%3A%5B%22uyghur%22%5D%7D&s=2&r=3
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3471?q=%7B%22search%22%3A%5B%22uyghur%22%5D%7D&s=2&r=2
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རྒྱབ་ལྗོངས། 

ཀྲུང་གོའི་ཚོད་དཔག་བྱས་པའི་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་14ཡི་ཁྲོད་དུ་18%ཙམ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་པ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཡང་ཚུད་ཡོད། 
5%ནི་ཡེ་ཤུ་ཆོས་ལུགས་པ། 2%ནི་མུའུ་སི་ལིན་ཡིན། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གལ་ཆེན་གཞན་དག་གི་གས་སུ་ཆོས་འཁོར་རྩ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་དང་། ཏའོ་ཇོ་ཆོས་ལུགས། 
ཡུལ་སྐྱེས་གོམས་སྲོལ་བཅས་ཚུད་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གིས་དུས་ཡུན་རིང་བོར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་ལ་འགོག་གནོན་བྱས་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཉེ་བའི་ལོ་འགའི་རིང་། ཆོས་ལུགས་ཉིན་བཞིན་དགར་བཟུང་ནས། དབྱི་སི་
ལན་ཆོས་ལུགས་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་ཡེ་ཤུ་ཆོས་ལུགས་“ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་”ལས་འགུལ་སྤེལ་ཏེ་“ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་བའི་”ཤུགས་རྐྱེན་ལས་ཐར་ཐབས་
བྱས་ཡོད། སྲིད་ཇུས་དེ་དག་གིས་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཀྲུང་གུང་གི་དབང་སྒྱུར་དང་དེའི་སྤྱིའི་དམིགས་ཚད་དང་ཁེ་ཕན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་
ཡོད། དེའི་ནང་དུ་ཆོས་ཁྲིད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་དང་མཚོན་རྟགས། འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་གནས་ཡུལ་སོགས་ཀྲུང་གུང་གི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏུ་བཅུག་ཡོད། 
སྲིད་གཞུང་ལ་ཐོ་འགོད་བྱས་ཟྱིན་པ་དང་ཐོ་འགོད་བྱས་མེད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་པ་དང་མི་སྒེར་ཚང་མར་མནར་གཅོད་དང་། བཀག་བསྐྱིལ། འཛིན་བཟུང་། བཙོན་འཇུག་
སོགས་ཀྱང་བྱས་ཡོད། 

《2018ལོར་བཟོ་བཅོས་བྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་སྲོལ་ཡིག》ནང“དབང་ཆ་སྤྲད་མེད་པའི་”ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ཁྲིད་ཚང་མ་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ངང་བཀག་འགོག་
བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་འདུག 《ཀྲུང་གོའི་ཉེས་ཁྲིམས》ཀྱི་
དོན་ཚན300པ་ལྟར་ན། ཆོས་ལུགས་བྱ་འགུལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ ཆོས་འཁོར་རྩ་རླུང་སྒོམ་སྒྲུབ་དང་ལྷའི་ལྷ་ཁང་ཐམས་ཅད་འདུས་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལ་དུས་བཙོན་
ལོ་གསུམ་ནས་བདུན་བར་དང་། གལ་ཏེ་ཁྲིམས་ཐག་ནན་མོ་བཅད་ན་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་ཡང་གཅོད་ངེས་ཡིན་འདུག 

ཞང་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་། 

ཟླ་དྲུག་པར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒོལ་གཏམ་གཏོང་བའི་བྱེད་སྒོའི་ནང་《ཞང་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་
སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་》གསར་པར་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་འདིར་ཁྱབ་ཆེ་ཞིང་རབ་རིབ་ཀྱི་གཏན་འབེབས་འདུས་ཡོད་ཅིང་། “ཁ་བྲལ་དང་། རྩ་སློག་། འཇིགས་
སྐུལ་རིང་ལུགས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་བར་གྱི་ངན་འབྲེལ་”བཅས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ་དེ་འདུས་ཡོད་པ་རེད། ན་ནིང་ཟླ་12པར་ཤང་ཀང་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ལི་ཀྲི་ཨེན་ལ་“ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ནུས་སྟོབས་ལ་ངན་འབྲེལ་བྱས་བ”ར་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཤིང་། ཁོ་རང་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་གཞིགས་ནས་སྐྱོན་འདོན་ཞུ་གཏུག་ཐེབས་པའི་གགས་ཅན་
མི་སྣར་གྱུར་ཡོད། གནམ་བདག་ཆོས་དད་མི་སྣ་སྐུ་ཞབས་ལའེ་ཡིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཀྲུང་གོའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་དར་སྤེལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤང་ཀང་

USCIRFཡི་ཐོན་ཁུངས་དང་བྱེད་སྒོ་གཙོ་བོ། 
• “དཔང་ཉན་ཚོགས་འདུ། ཀྲུང་གོའི་ཆོས་ལུགས་ལག་རྩལ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན།” 

• ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། 《2019ལོའི་ཀྲུང་གོའི་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་པ་སྲོལ་ཡིག》 

• Op-Ed，མུའུ་སི་ལིན་གྱི་ལས་ཁྱེད་རང་ནམ་ཡང་ཀྲུང་གོ་དང་བྲལ་མི་སྲིད་པ་མཚོན། 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/china-revised-regulations-on-religious-affairs/
https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china
https://www.uscirf.gov/events/hearings-and-briefings/uscirf-virtual-hearing-technological-surveillance-religion-china
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Factsheet%20-%20China.pdf
https://thehill.com/blogs/congress-blog/civil-rights/504228-being-muslim-means-youre-never-safe-from-china?rnd=1592960046


 

5    USCIR F |  ANNU AL  REP O RT 202 1  

གི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་གི་མ་འོངས་པ་ལའང་དོ་ཁུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཟླ་12པར། USCIRFཡི་འཇོན་ནིས་ནིས་མོར་རེ（Johnnie Moore）ཡིས་
USCIRFཡི་RPOCརྣམ་གངས་བརྒྱུད་དེ་ལའེ་ལན་ནི་བསམ་བཟང་ཆོས་ལུགས་བཙོན་པ་（RPOC）ལ་བདམས་པ་རེད། དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བཅའ་ཁྲིམས་དེ་དྲངས་ནས་ཞང་ཀང་གི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་ལ་འགོག་གནོན་བྱས་ཆོག་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་པ་དང་རྒོལ་གཏམ་གཏོང་མཁན་མང་
པོ་ཞིག་གི་རྐྱེན་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་པ་དང་ཚོགས་པ་ཚང་མར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད།    

ཨ་རིའི་ཀུང་སིའི་མཁོ་སྤྲོད་འབྲེལ་ཐག་ཁྲོད་དུ་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ལ་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་བཅུག 

2020ལོའི་སྙན་ཞུའི་ནང་ཨ་རིའི་ཀུང་སིའི་མཁོ་སྤྲོད་སྦྲེལ་ཐག་ཁྲོད་དུ་ངལ་རྩོལ་མནར་གཅོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་མུ་མཐུད་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད། ཞིན་ཅང་ས་ཁུལ་དུ་ལག་
བསྟར་བྱེདབཞིན་པའིཡང་བསྐྱར་སློབ་གསོ་དང་། བཙོན་སྒར་། བཟོ་གྲྭ་དང་བཟོ་ལས་གླིང་ག་སོགས་སུ་ཡུ་གུར་བ་དང་གཞན་ཏུར་ཀི་བ་ལ་བཙན་གྱིས་ངལ་རྩོལ་བ་ཡེད་དུ་བཅུག་
ཡོད་ལ།དེ་ནི་སྲིད་གཞུང་གིས་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་པའི“དབུལ་སྐྱོར”དང“རོགས་རེས་རོགས་སྐྱོར”གྱི་འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། ཟླ་7པར་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གི་སྒྲིག་གཞི་
བཞིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག《ཤིན་ཅང་གི་མཁོ་སྤྲོད་འབྲེལ་ཐག་ལས་སྒོའི་བློ་འདྲི》ཞེས་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་མཁོ་སྤྲོད་འབྲེལ་ཐག་ཁྲོད་བཙན་ཤེད་ངང་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་
བཅུག་ཡོད་པའི་ཁེ་ལས་དེ་དག་ལ་ས་ཁུལ་དེའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་གནོད་འཚེ་བཏང་བའི་་མཚན་སྙན་ཐོབ་རྒྱུར་བསམ་གཞིག་བྱས་ཏེ།དཔལ་འབྱོར་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་
ཉེན་ཁ་ལ་དེ་མཚུངས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པའི་དྲན་སྐུལ་བྱས་པ་རེད། ཀུང་སི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་
པར་་དོགས་གཞི་ཡོད་པའི་མཁོ་འདོན་ཚོང་པ་དང་འབྲེལ་བ་བཅད་ཟྱིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཀུང་སི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གསུམ་པས་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ། དེའི་མཁོ་སྤྲོད་
འབྲེལ་ཐག་ཁྲོད་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཁག་ཐེག་བྱས་ཡོད་ཅེས་བཤད། 

ཨ་རིའི་སྲིད་ཇུས་གཙོ་བོ་ 

2020ལོར་ཨ་རིའི་མཐོ་རིམ་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི་ཉིན་བཞིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་མུ་མཐུད་
རྒོལ་གཏམ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།དེའི་ནང་དུ་རྒྱལ་དོན་བློན་ཆེན་མའེ་ཁེར·ཕང་ཕེའི（Michael R. Pompeo）ཡིས་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་2020ལོར་ཆོས་
ལུགས་རང་དབང་ངམ་ཡང་ན་དད་མོས་པུའུ་ཀྲང་རིམ་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གི་གཏམ་བཤད་ཚུད་ཡོད། དེའི་རྗེས་སུ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆོས་ལུགས་རང་དབང་མནའ་འབྲེལ་ཆེན་མོའི་
ཕོ་ཉ་སེ་མིར·པུའུ་ལང་པེ་ཁེས། ཀྲུང་གོའི་སྲིད་གཞུང་གིས་མིས་བཟོས་རིག་ནུས་དང་ངོ་གདོང་ཞིབ་བཤེར་སྤྱད་ནས་ཡུ་གུར་བ་དང་གཞན་ཏུར་ཀི་པ་དག་དབྱེ་འབྱེད་ངོས་འཛིན་
དང་གཉའ་གནོན་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་དམིགས་བསལ་དུ་དོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་མི་མང་པོ་ཞིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་བཀག་སྐྱིལ་ཁང་དུ་བཀག་ཉེར་བྱས་ཡོད་
འདུག། ཟླ་12པའི་ཚེས་2ཉིན། ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གིས་IRFAལྟར་ཀྲུང་གོ་ཡང་བསྐྱར་CPCལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་མ་ཟད། འབྲེལ་ཡོད་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་ལ་
ཉེས་ཅན་ཚོད་འཛིན་དང་ཡང་ན་དཔྱད་ཆས་སམ་སྒྲིག་ཆས་རྩ་བའི་ཆ་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོད། སྙན་ཞུའི་དུས་ཚོད་ཡོལ་རྗེས་ཀྱི་2021ལོའི་ཟླ་དང་པོར། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་
ཁང་གིས་ཀྲུང་གོས་ཤིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་མི་རིགས་དང་གཞན་ཏུར་ཀི་པ་་དག་གི་རིགས་རྒྱུད་རྩ་མེད་གཏོང་བ་དང་མིའི་རིགས་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་བའི་བྱས་ཉེས་སུ་གཏན་
འཁེལ་བྱས་པ་རེད།      

དེ་ནི་ཤིན་ཅང་གིས་བཙན་ཤེད་ངང་ངལ་རྩོལ་བྱེད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བཙན་གནོད་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་གཞན་དག་ལ་སེམས་ཁྲེལ་བྱེད་ཆེད། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་བ་དང་བདུན་པར་
ཀྲུང་གོའི་ཀུང་སི་19དང་སྲིད་གཞུང་གི་དངོས་ཚན་གཅིག“དངོས་ཚན་རེའུ་མིག”ནང་ཁ་སྣོན་བརྒྱབ་པ་རེད། ཨ་རིའི་ཚོང་དོན་ལྷན་ཁང་གིས་ཟླ་7པར་ཨ་རིའི་ནོར་སྲིད་ལྷན་
ཁང་གིས་ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གི་དབང་ལྡན་དང་ཀྲུང་གོའི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་དེའི་ནང་ཤིན་ཅང་གུང་ཁྲན་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲེན་ཆོན་གོ་དང་། ཤིན་

https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-commissioner-johnnie-moore-adopts-jimmy-lai-through-religious
https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/Xinjiang-Supply-Chain-Business-Advisory_FINAL_For-508-508.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/Xinjiang-Supply-Chain-Business-Advisory_FINAL_For-508-508.pdf
https://www.cnn.com/interactive/2020/10/asia/black-gold-hair-products-forced-labor-xinjiang/
https://www.youtube.com/watch?v=hx4ylaHJO50
https://www.catholicnewsagency.com/news/us-religious-liberty-ambassador-calls-out-china-for-using-tech-to-suppress-religion-49610
https://www.state.gov/united-states-takes-action-against-violators-of-religious-freedom-2/
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-applauds-state-department-designation-uyghur-muslims-treatment
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1055
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ཅང་སྤྱི་བདེ་ཅུས། ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་འཛུགས་སྐྲུན་ལྷན་ཁང་（XPCC）བཅས་གུར་བའི་ལྟ་ཞིབ་ནང་ཐད་ཀར་ཞུགས་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངང་བཀག་ཉར་དང་བཙན་ཤེད་
ངང་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་འདུག 

ཟླ་ལྔ་པར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཟྱིལ་གནོན་རང་བཞིན་གྱི་ཏང་གཉིས་ཀྱིས་འདེམས་ཤོག་འཕངས་ནས་《ཡུ་གུར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་གྲོས་གཞི་》ལ་
གྲོས་འཆམ་བྱས་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཙུང་ཐུང་ཐང་ན་ཏེ·J·ཐེ་རོན་ཕུས་ཟླ་དྲུག་པར་ཁྲིམས་དོན་གྲོས་གཞིར་མིང་རྟགས་བཀོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་དེས་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་ལ་ཡུ་
གུར་མི་རིགས་དང་མུའུ་སི་ལིན་གྱི་ཀྲུང་གོའི་དཔོན་རིགས་གཞན་དག་ལ་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་སྤྲད་པ་རེད། ཟླ་12པར་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གྱི་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་
གནོད་འཚེ་ཉུང་གཏོང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་སྐྱོར་འཆར་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཁང་འོག་མ་དང་གྲོས་ཁང་གོང་མའི་ཐོག་ཙུང་ཐུང་གྲོས་འཆམ་བྱུང་བ་དང་
འབྲེལ《བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁྲིམས་གཞི》(H.R.4331）ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པ་དང་ཁྲིམས་དོན་གྲོས་གཞི་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་རིགས་མི་
དམངས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་དང་དེའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་འཛིན་གདམ་ག་དང་བརྩི་འཇོག་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། 
USCIRFཡིས་《ཡུ་གུར་གྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྲིད་ཇུས་》དང་《བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་》ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་
འགོ་བཏོན་པ་རེད།      

ཟླ་9པར། གྲོས་ཁང་འོག་མས་《ཡུ་གུར་རིགས་ཀྱིས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་》（H.R.6210）ལ་གྲོས་འཆམ་བྱས་པ་
དང་། བཅའ་ཁྲིམས་འདིས་འཁལ་འཐག་ཐོན་རྫས་ནང་འདྲེན་བྱེད་པར་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་དང་། སྲིང་བལ་དང་ཞིན་ཅང་གིས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་བྱས་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་
པའི་ཚོང་ཟོག་གཞན་དག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་པ་རེད། ཟླ་10བར། ཨ་རིའི་སྲིད་ཞུགས་པ་དྲུག་གིས་ཏང་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཏོན་པ་སྟེ། ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་ཡུ་
གུར་རིགས་དང་མུའུ་སི་ལིན་པའི་ཚོགས་སྤྱི་ཉུང་ཤས་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་རིགས་རྒྱུད་རྩ་མེད་དུ་བཏང་བར་གཏན་འཁེལ་བྱས།   
 

 

 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1073
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3744
https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-by-the-president-41/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4331?r=3&s=1
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6210?q=%7B%22search%22%3A%5B%22uyghur%22%5D%7D&s=2&r=3
https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/menendez-cornyn-introduce-bipartisan-resolution-to-designate-uyghur-human-rights-abuses-by-china-as-genocide

