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( ائمېرىكا فېدېراتسىىىىىىىىىىە نىك مىتىنىى م بىىىىىىىىتەىىى  وىتەر چ ترئىنى وول چ  ىە  ئەللەردىكى دى   USCIRFائمېرىكا خەلقائرا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى )
( ئە ائبىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىەخ IRFAيىىىى ت قگلنەخ خەلقائرا دىنىي ئەركىنلىىىك ىىىار خ ىيى ىسىىىىىىىىىى)-1998يىىاكى ىتىقىىاد ئەركىنلىكى نوى ىىنى رىىاقار   ىىلىىىدمى و  كومىتېىى  

تەرمق ىىلىش ئەنۋالىنى خەلقائرا ۆئلچەم وويىچە رىاقار   ىىلىىدم نەمىد   -يىاكى ىتىقىاد ئەركىنلىكى نوى ىىغىا د خلى  ى رملغىاخ وول چ  ىە  ئەللەردىكى دى 
ىدى   پرېزىدېن   تاشىىىىىقى مىىىىىىرر مىنىسىىىىىتىرلىكى ى  دسلە  مە لىسىىىىىىنە بىىىىىىىابىىىىىىي مەبىىىىىلى ە  وېرىدمى و  كومىتې  ائمېرىكا تاشىىىىىقى مىىىىىىرر مىنىسىىىىىتىرلىك

يىللىق دوكر  مەقك ر ترئاردىكى كومىسىىىىسىىىىار ى  كەبىىىىىىي خادىىرررىى وىر يىللىق خىزمە  رەتىاىلىرىنى رامايەخ  -2020ىى ترئاخى  پەرىلىنىدىغاخ م بىىىىتەى
ي  مسىىىىىىىىىىاتلىرا وىلەخ خاتىرىلەيدم ى  ائمېرىكا نىك مىتىنە ائيرى  بىىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىى -تەرمق ىىلىش ئەنۋالىنى د لىى-ىىلىدم  ۇئىر دىنىي ئەركىنلىك نوى ىىغا د خلى

ائيغىچە وولغاخ ىاىىتنى ۆئق مچىنە ائلىدم  شىىىىىىى رداىتىى  و  ىاىىتتى  ملنىرا  -12يىلى  -2020ائيدى   -1يىلى  -2020يىللىق دوكر   -2021تەكلىىلەررى وېرىدمى 
خىى  كىچ ۇئى رغىىا ىرىىىىىىىىىىىىەكچى  يىىاكى كېىى  ي ق وەرئەخ وەقا م نى  ى ىەلەررى تىلغىىا ائلىىدمرى ائمېرىكىىا خەلقائرا دىنىي ئەركىنلىىىك كومىتېتى نەىقىىىد  تې

 روم رىنى وېسىپ مەقك ر كومىتې  وىلەخ وىۋابىتە ائىىىلىىىىى 202-523-3240كىرىى ياكى  تور ائدرىسىغاوولسىڭىز  و  

 

 مۇھىم بايقاشالر 

يىىىى خىتىىايىىدىكى دىنىي ئەركىنلىىىك ئەنۋالى ىىىاتتىق رىىاىىىارلىىىىىىىىىىىىىىپ  -2020
بىىىىىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىىتىنى    »دىنرررى خىتىىىايرشىىىىىىىىىت رم  كەتتىى خىتىىىاۆ نىك مىتى  

ىىىىىىارالىغىىىىىاخ   د چ  وىىىىىار  وىىلەخ ائىىىسىىىىىىىىىىى  ىە  ئەائ  وىولى پىىى   كى ىەيىتىتىى  
خرىسىىىىىىىىىتىىىىاخ دىنى  مسىىىىىىىىىرم دىنى  تىىە  و ددىزىىى ىىىاتىىارلىق دىنرررى  
ىىلىىىىداى خىتىىىىاۆ نىك مىتى يەرە ملنىرا مىىىىىىىىىىلىتىىىىىپ  رىىىىىىىىىىىىىىىارى  ن   م 

ائق بىىارلىق   داىاملىق مىىىلىتىپ   ملغار كىقىتىش تېخنىكىسىىىنىواىىىغاخ  
رىىىىاقار   ى  تەىىىىىىپ ائبىىىىىىىىىتىغىىىىا ائلىىىىدا  ائرىىىىدى    مىللە  ىتىقىىىىادىىلىرىنى 

يولغا ىوي چ   دىنىي  امائەتنى واشىىىىىىق رم  تەدوىرىنىيارۋاردى  واشىىىىىىرچ 
 ۇئىررىى پاائلىىە  دامرىسىنى تېخىى  كىچىكلەتتىى

ائيدا   ائىىسىىىىتىرالىىە مسىىىىتراتېنىىىلىك بىىىىىىابىىىىە  منسىىىىتىت تى ۇئيغ ر -9
  ت ت چ ت رم  مەركىزىنى 380رايورى )يەرى شىنااڭ د پى  ائتىلىدم( دىكى  

يىللىرا يېڭى بىىىىىىىىىېلىنغىارلىرىى   -2020ى  -2019  و رىى مچىد    ىنىقلىدا
ىىويى چ   تى تى لىغىىىىىارىرررىى   « نىىكى مىىتىىنىىىىىىى ئەرىە  خىىتىىىىىاۆ  وى ىر  مىىىىىارىىىىىا  وىىىىىارى 

ىنى  وەردمر  دېنەخ وولسىىى   ۇئيغ ر ى  واشىقا ت ركىي خەلق م بى لىارلىر 
يىلدى   -2017داىاملىق ت تقارلىقىنى كىربىىىىىىىىتىپ وەرداى منىلىنىىىىىىىىىچە   

بىىىىىىىاىاائ ىوي     نارار مچىەبىىىىىىىلىك ياكى   خىتاۆ نىك مىتىواشىىىىىىىرچ   
شىىىىىىىىى رىڭىىد ى وىىاشىىىىىىىىىقىىا نەرىكەتلەررى »دىنىي ائشىىىىىىىىىق رل ر  د چ ىىىاراچ  
ىى تى لى چ   يىولىلىىغىىىىىاخى ىئىېىردىى   مىىلىىىورىلىىغىىىىىاخ مى بىىىىىىىىىى لىىىىىىىارىنىى ىئىېىرىرغىىىىىا 

م ىىىىىى ىىىقىىىىىالىىغىىىىىاخ  يەرد   ۇئ  ىىسىىىىىىىىىتىىىىىاىىقىىىىىا ىىلىىنىغىىىىىارىلىىقىى    -ەنىىى بىىىىىىىىىرر 
وىىىاشىىىىىىىىىقىىىا    ت غىىىىاى ىىلىۋېتىلنەرلىكىوىىىابىىىىىىىىىق رچىلىققىىىا ۇئىرىغىىىارلىقى    ى  

م تەخەبىىىىىىسىىىىىىىسىىىىىىلەر   قىىاركەشىىىىىىلىكلەرئە ۇئىرىغارلىقىنى ائشىىىىىىكارىلىغاخى  
خىتىاۆ نىك مىتىنىىى شىىىىىىىىىىناىاىىدا ىلىىپ وېرىۋاتقىاخ نەرىكىتىنىىى خەلقائرا  

وېىرىلىنەخ   ىنىقىلىىىىىىىا  ىىرغىنىچىلىقىىىىىىار رىىىىىدا  ائيلىنىش    مرىىي   ىنىىىىىايىتىنە 
مەبىىىىىىىىىىلىسىىىىىىىىىىنە دىققە  ىىلغىىاخى دوكرتتىىا يەرە ۇئيغ ر رايورىىىدىكى ت رمە 

وىىىىاغچىلىرىىىىىدا ۇئيغ رىررىىىىىى   بىىىىىىىىىىىىىارىىىىائە   ى   مە ى رىي  ىئېرىر   قاىمترر 
بىىىىىىىىىېلىنىۋاتقىىىىارلىقى ائىنىىىىىد  ئەىدىلەرىىىىدگرگلنەخى ۇئرىڭىىىىدى     ئەمنەككە

وىىىاشىىىىىىىىىقىىىا  خىتىىىاۆ نىك مىتى ۇئيغ رىررىىىىى كىىلىكى  دىنى ى  مەد رىىىتى  
ۈئى خ م نى  وولغىىىاخ مەبىىىىىىىىىچىىىى   مىىىاقارلىق ىىىىاتىىىارلىق دىنىي پىىىاائلىىە   

 داىامرشت رغاخى ى يراخ ىىلىىنىىلەمد  تاىا  ى  بورمرلىرىنى كەڭ ك

ى    ىىىلىىش  كىورىتىروائ  تمى مىىى قلى ى  وى ددىىزمىىنىى  تىىىە   نىىكى مىىتىى  خىىتىىىىىاۆ 
رىى تلىك تىىە   -7ك قگلنەخ  ائيدا ۆئت-8وابىىىىت رمشىىىىنى داىامرشىىىىت رغاخى  

خىزمىتى يىغىنىىدا خىتىىاۆ بىىىىىىىىىېكرىتىىارا شىىىىىىىىىى  ىنىىىىى تىىىە  و ددىزمىنى 
تىىىەتىلىىكىلەررى   ى   مىىىىىابىىىىىىىىىرشىىىىىىىىىتى رم   وىىلەخ  بىىىىىىىىىوتسىىىىىىىىىىىىىىىىىالىىزم  خىىتىىىىىايىچە 
»وىلن رچىلىككە ىارشىىىىىىى ت رم   ىا بىىىىىىەپەرى ر ىىلىىىىىىىىنىى م نىىلىقىنى  

ر تەكىىتىلىىنەخ تىىىە   يەرلىىىىىىك نىىكى مە  ترمرىلىىرا  انىىىىلىىرا ى ائرىىىىىىىدىى  
بىىىىىىىىنىە  يىغىنى ۆئتك قگچ  و  بىىىىىىىىىابىىىىىىىەتلەررى رانى  ى  رانىىەلەرئە  

ياىېننار و ددا  وولغاخى ۇئىر بىىىىىچ  خ ۆئلكىسىىىىىدىكى    تەشىىىىۋىق ىىلىاىچى
ىىىىىاتتىق   و تخىىىىارىررغىىىىاۆئق مچىنە ائلغىىىىاخ مورىىىىابىىىىىىىىىتىر ى     دىنى مەركىزىنى

ىەكلىىە ىويغىىىاخ وول چ   ىوى رغ ىىرررىىىىى و  ترمرررغىىىا كىرىىىىىىىىىىىىنى 
ى دامرىلەر يەرە تى غ ىىرر ى  نىك مە  خىزمەتچىلىرىنى ۆئق ىەكلىنەخ

يىىىغىىىلىىىىىىىىىىىىىررغىىىىىا  دىىىنىىىي  تىىىىەتىىلىىىكىىىلەررىىىىىىى ئەرىى ەرىىىۋا  ائلىىغىىىىىاخ  مىىچىىىنە 
تىىەتلىكلەررى داىۆ ىەكلىنەخىىىىىاتنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنى كەڭ كىلەمىىىىد      ۇئىر 

مىارىىى تەلىىىاتلىرىنى ائىلىغىارلىقى يىاكى ۇئرىىى بىىىىىىىىى رىتىنى بىىىىىىىىىاىلىغىارلىقى  ى
 ىت تق خ ىىلغاخ ى   اقالىغاخۈئى خ 

ىاتىكاخ وىلەخ خىتاۆ ىىىسىىىكوچ تەيىنلە  توغرىسىىىىدا كېلىىىىىى  نابىىىىى 
ىىلغاخ وول شىغا ىارىىاۆ   خىتاۆ نىك مىتى ۆئقا ىولريدىغاخ كاتولىكرر 

  خ اڭ  ىنتوڭى    بىىىىىىىىى ۆ تەۆوىرلەشىىىىىىىىىىىسىىىىىىىىىىنە كىرىىىىىىىىىىىنى ر   ىىلغىاخ  
ىىاتىارلىق يەر ائبىىىىىىىىىتى كىاتولىىك ىىىسىىىىىىىىىكوپلىرىغىا داىاملىق پىاراكەرىدىچىلىىك  

ىىىىامىىىاىقىىىا ائلغىىىاخ ى  ىىىنىغىىىاخى ۇئىر يەرە نىك مە   بىىىىىىىىىىىىالغىىى  اخ   ۇئىررى 
تەبىىىىىىىتىقلىغاخ »خىرىسىىىىىىىتىىاخ مەقنەپلىرا ى تەرىەرى رلىك نەرىكىتى  ئە 
ىاتنىىىىىىىىنى ر   ىىلغاخ پروتېسىىتار  ىېركاىلىرىنىى ئەقالىرىنى پاراكەرد  

ە   ائيدا   يەرلىك نىك م -4ىىلغاخ   ىولغا ائلغاخ ى  ت رمىنە تاشىىىىلىغاخ   
»دسلە  نوى ىىنى د پسىىىەرد  ىىلىىىىىقا   اى خ  ينورىۆئۆ ىېركاىا پوپىى 

- 10ى تراتق ل ر ىىلىش   ىنىىىايىتى وىلەخ ىولغىىىا ائلغىىىاخ ى  ئەيىىلىنەخ   
يدا  ېاىاڭ ۆئلكىسىىى تەياوى شىىەنىرىدىكى يەرلىك نىك مە  ترمرلىرا ائ

كىىتىىىىىاوىىى رم    يى رىىخىىرىسىىىىىىىىىتىىىىىىىىاخ  وىىلەخ   ىىېى   تىىاىىىىىار     »ىىىىىىارى رسىىىىىىىىىىىز 
مىى   30رردا د چ يەتتە يىللىق ىامار  اقابىغا نىك م ىىلغاخ ى   ش غ ل

»دىىىىىىنىىىىىرررىىىىىى   نىىىىىىكىىىىى مە  يەرە  ىىىىىىويىىىىىغىىىىىاخى  ئەتىىىىىراپىىىىىىدا  ەرىىىىىىىىىىىىارە  دولىىىىىرر 

http://www.uscirf.gov/
http://www.uscirf.gov/
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.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Factsheet%20-%20China.pdf
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
https://apnews.com/article/269b3de1af34e17c1941a514f78d764c
https://apnews.com/article/269b3de1af34e17c1941a514f78d764c
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://www.nytimes.com/interactive/2020/09/25/world/asia/xinjiang-china-religious-site.html
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
http://www.phayul.com/2020/02/15/42625/
http://www.phayul.com/2020/02/15/42625/
http://www.phayul.com/2020/02/15/42625/
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/
http://www.tibetanjournal.com/china-detained-tibetan-father-son-for-listening-dalai-lama-teachings-on-mobile/
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
http://ppdcecc.gov/QueryResultsDetail.aspx?PrisonerNum=13599
http://ppdcecc.gov/QueryResultsDetail.aspx?PrisonerNum=13599
https://www.persecution.org/2020/10/01/chinese-christian-bookseller-sentenced-seven-years-prison/
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ى    كىىىىاتولىىىىىكخىتىىىىايرشىىىىىىىىىت رم   نەرىكىتىنى داىاملىق ىلىىىىىپ وېرىىىىىپ   
ىېركاىلىرىنى ىېقىپ  كرېسىىىىىىترررى بىىىىىى ردمرغاخى و رىڭدى     پروتېسىىىىىىتار 

مىتىنىى پ ت خ دسلە  مىقىابىىدا مانايارا و ددىسىتلىرا  واشىقا خىتاۆ نىك 
ائمىىىىۋا   وىىىىىاشىىىىىىىىىىقىىىىىا  ى    مىىىىىىىاد تىخىىىىىارىىلىىرا  مى خىلىسىىىىىىىىىىلىىرا  دىىنىى  تىويىى     

 تارىالغاخى خەى رلەرو تخارىرررى ىېقىۋ تكەرلىكى توغرىسىدا 

يىلى مىڭلىغىىىاخ فىىىال رن ىچى ۆئق ىتىقىىىادا -2020   ىىىىارىغىىىارىىىدا  خەى رلەرئە
وويىچە پىاائلىىە  ىىلغىارلىقى ۈئى خ پىاراكەرىدىچىلىككە ۇئىرىغىاخ ى  ىولغىا 

ىىاقا ىلىنغىاخ   وەقىلىرا ىىامىاىتىا ت رغىارىدا خورى  ى  ىىىنىا  بىىىىىىىىىەى وىىدى  

يەرە   دوكرتررداوول شىىىىىىىىىى م مكى ى مىىىىىىىىىىەرچلىىىىىك خەلقائرالىق    ىىلغىىىىاخ
خىتايدىكى مچكى ئەقا تغرىلىقىنىى قىىاركەشلىكىنە    فال رن ىچىرررىڭى 

 .داىاملىق ۇئىرىغارلىقى ى تىىالى تتت رىغا ىوي لغاخ

دسلە   39ائيدا   وىرلەشىىىىىىكەخ دسلەتلەر تەشىىىىىىكىرتى )ز د  ( غا ئەقا -10
ائق بىىىىىىىىىىارلىق مىللەتلەر ى    تىىەتتىكىخىتىىاۆ نىك مىتىنىىىى شىىىىىىىىىىناىىاڭ ى   

دىى ائمىىنى  ىىىاقا ىئېرلىرىغىىىا بىىىىىىىىىوى   ۇئىررىىىىى دىنىي ىتىقىىىاد ىتىقىىىا
تىى غىى     بىىىىىىىىىىىېىىلىىىش ى   ئەمىىنەكىىكە  ئەركىىىنىىلىىىكىىىنىىى ىەكىىلە   مە ىىىىى رىىىي 

ى ەيىىلىنەخئىەكلە  ىاتارلىق د پسەردىچىلىك بىىابىتىنى 

 
 ائمېرىكا ھۆكۈمىتىگە تەۋسىيە

نەددىدى  ائشىىىقاخ ۇئبىىى لرر وىلەخ داىاملىق  بىىىىسىىىتېىىلىق نالدا دىنىي ئەركىنلىكنى د پسىىىەرد  ىىلغارلىقى ۈئى خ  ۇئرى خەلقائرا    ىنو )خىتاۆ(   •
 وويىچە »مەبىلە ىغىر دسلە   د چ وېكىتىش كېر ى  (IRFA) دىنىي ئەركىنلىك ىار رى

ر رى  ى  »تىىەتلەررى ىولر  بىىىىىىىابىىىىىىتى ىار رى  ىاتارلىق ىار رلىرىنى تول ر ائمېرىكىنىى ناقىر وار وولغاخ »ۇئيغ ر كىىىىىىىىلىك نوى ر بىىىىىىىابىىىىىىتى ىا •
تەرمق ىىلىىىىىىىىىىىقا مەبىىىىىىىىىرائ ئەمەلدارىرغا ىاراتىىلىق نالدا مالىىە ى  -مارا ىىلىپ   خىتاينىى نىك مە  ترئارلىرا ى  دىنىي ئەركىنلىككە ىغىر د خلى

 ىىزا  اقابىنى داىاملىق يولغا ىوي   كېر ى  

   ا  پىكىردىكى دسلەتلەررى شىىنااىدىكى قىىاركەشىلىكنىى خەلقائرا ىار خ وويىچە »مرىىي ىىرغىنچىلىق  ياكى »منسىارىىەتكە ىارشىى  ىنايە  تخىى  •
ققا كەلىەيدىغارلىقىنى م بىىىىتەىىى تەكىىىىى رگچ   ر بىىىىىىي ىنىقرچ   وىرلىكىتە تەدوىر ىوللىنىپ   خىتاينى  اىاوكارلى-ىنىقلىىىسىىىىىغا ماى كېلىدىغاخ

 تارتىىقا ىاىىرىش كېر ى 

يىللىق ىىىىىىىىىىلىق تلىىىىك م بىىىىىىىاوىقىسىىىىىىىىنى وېىاىڭدا ۆئتك قگشىىىىىىىكە وولغاخ ئەردىىىىىىىىىىسىىىىىىىىنى تىور وىلدگرگ   خىتاۆ نىك مىتىنىى دىنىي -2022 •
 ىقىنى  اكارى  كېر ى  ئەركىنلىككە ق روە وېرىش نەرىكىتى داىامرشسا   ائمېرىكا نىك مە  ئەمەلدارلىرىنىى و  م باوىقىنە ىاتناشىايدىغارل

خىتاۆ نىك مىتىنىى ائمېرىكىدىكى تەبىىىىىىىىر ك ىىنە ىارشىىىىىىىى ت رم  نەرىكىتىنى داىامرشىىىىىىىت رم  ى  ك ىەيتىش  ك ىزا منسىىىىىىىتىت تىنى ۆئق مچىنە  •
 .ىغا يوائ ىويىابلىق كېر ىائلغاخ تەشۋىقا  ترمرلىرىنىى خىتاينىى دىنىي ئەركىنلىكنى وابت رم  ىىلىىىلىرىغا ائم  ۇئى رىررى وابت رمچ ىوي ش

 :ائمېرىكا دسلە  مە لىسىنە تەىبىىە

ىىىىىار رى  • ىىىىىار رلىرىنى    ملىىىىىدى  ۇئيغ ر مە ى رىي ئەمنەكنىىىىىى ائلىىىىدىنى ىلىش  بىىىىىىىىى رگ   ئەركىنلىكنى ملنىرا  م رىىىىابىىىىىىىىىىۋ تلىىىىىك دىنىي   خىتىىىىايغىىىىا 
(S.3471/  H.R.6210 )رى ىولر ى 

 

 

 

 

 

 

 

 ائمېرىكا خەلقائرا دىنىي ەئركىنلىك كومىتېتىنىڭ ۇئچۇر مەنبەرلىرى ۋە پاائلىيەتلىرى 

 خىتايدىكى دىنرررى تېخنىكىلىق راقار   ىىلىشمسىا  ائىر :  •
 يىللىق ىتىقادىى ائمىا رىزامى-2019خىتاينىى ىكراخ خەىىرا:  •
 )تاغدا(ى خىتايدا م ب لىاخ وول   خەتەر ائبتىدا ياشا  دېنەرلىكىت ر مەخس ى بەنىىە:  •

 

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://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
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/voa-news-china/un-39-countries-condemn-chinas-abuses-uighurs
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3471?q=%7B%22search%22%3A%5B%22uyghur%22%5D%7D&s=2&r=2
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.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
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 ائرقا كۆرۈنۈش
مىلىوخ روپ ى وار   400مىلىارد   1  خىتايدا تەخىىنەخ  مىلچەرلىنىىىىىچە

 5پىربىىىىەرتنى  خىرىسىىىىتىىاررر   18و رىى مچىد  و ددىسىىىىترر تەخىىنەخ  
ۇئرىڭدى  واشىىقا   پىربىىەرتنى تەشىىكىى ىىلىدمى 2پىربىىەرتنى  م بىى لىاررر 

مىىچىىىنە ائلىىغىىىىىاخ   يەرلىىىىىىك ائد تىىلەررىىى ۆئق  ى   دىىىنىىى  تىىويىىى   فىىىىىالىى رىىنىى ڭ  
 ىتىقادىر وارى 

خىتىىاۆ كومىىىارتىىەبىىىىىىىىىى ۇئقمرىىدى  و يىىاخ دىنىي ئەركىنلىكنى وىىابىىىىىىىىىت رمچ 
وىىىىلەخ   دىىىىنىىىرر  وىىى يىىىىىاخ  يىىىىلىىىرردىىىى   يىىىېىىىقىىىىنىىىقىىىى  وىىىولسىىىىىىىىىىىىىىىىى     كەلىىىنەخ 

ى ى  دگشىىىىىىىىىىەرلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكە واشىىىىىىىىىلىدا  مسىىىىىىىىىرم دىنى  تىىە  و ددىزم
خىرىسىىىىىىىىتىىاخ دىنىنى »ىەت ەائ  تەبىىىىىىىىىرىدى  ى ت لدمرم  تەشىىىىىىىىۋىقاتى 
خىىتىىىىىاۆ   ائمىىىىىىىىدىى   بىىىىىىىىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىەتىلەر ىىتىىقىىىىىادىىى  وى   وىېىرىىلىىىىىداى  ىىلىىىىىىپ 
كومىىىىىارتىىەبىىىىىىىىىىنىىىىىى ت قگمى  مەىسىىىىىىىىىىتى ى  مەرىەئەتىنى ىولرشىىىىىىىىىنى   

تەلىىىىىىىىىىاتىىىلىىىىرىىىىنىىىى دىىىىنىىىرررىىىىىىى  كىىىومىىىىىىىىىارتىىىىىەبىىىىىىىىىىىى  ىىى مىىىلىىىىىىدىىىى    خىىىىتىىىىىاۆ 

  ۇئىررىى وىناكارلىقى  م ىەدد ى  مدى ولوئىىىسىىىنە مابىىرشىىت رمشىىنى
ىىلىىىىىدمى   تەلەچ  وەلنىلىرىنە ۆئقئەرتىش كىرئ قگشىىىىىىىىىنى  يىىىىادىكىىىىارلىقى ى  
تىزىىغا ائلدمرغاخ ياكى ائلدمرمىغاخ وولسىىىىى خ  خىتاۆ كومىارتىىەبىىىىىىنىى  
شىىىىىىىىىەخسىىىىىىىىىىلەر   ى   ئى رمنىرر  دىىنىىي  يى رئەخ  ىىېىىچىىىىىىپ  وىويى رىتىى رمىىىىىىىدىى  

 .ىپ ت رمىنە تاشلىنىدمپاراكەردىچىلىككە ۇئىرايدم ياكى ىولغا ىلىن

وىىارلىق »ىىىار رسىىىىىىىىىىز   »يېڭى دى  مىىىىىىىىىىلىرا رىزامى يىىىى ىىققىىاخ  -2018
دىنىي تى ت شىىىىىىىىىرررى ۈئر مل ى ىەكلىنەخ ى  يەرلىىىك نىك مەتلەررىىىى  

»خىتىاۆ  دىنىي پىاائلىىەتلەررى كورتروائ ىىلىىىىىىىىىىىتىكى رولىنى ك ىەيتكەخى  
ە وويىچە  مىاددىسىىىىىىىىىىىدىكى وەلنىلىى-300رىىى    ىنىايىىى مىىىىىىىىىىرر ىىار رى 

فال رن ڭ ياكى »نەمىىنە ىادىر مرننىى ىېركاىا غا تخىىىىىىىىا  وەقا 
دىنىي نەرىكەتلەرئە ىېتىلغىىاخ  نىك مە  ىغىر د چ ىىىارىغىىاخ دېلوىرغىىا 
ۈئچ يىلدى  يەتتە يىلغىچە م دد تلىك ىامار  اقابىىىىىى ياكى م دد تسىىىىىىز 

 ىنەخىامار  اقابى وېرىل

قووووانووۇنىوووو  بىووۇەتەرلىووووك  دەلەى  كووو وونىووووڭ  دىوونىووي  خوووك  دىووكوون 
 ەئركىنلىك

كىىلەمىلىىىىىىك    ائيىىىىىدا-6 كىومىىتىېىتىى كەڭ  ىى رملىتىىىىىىى دامىىىىي  خىىتىىىىىاۆ خەلىق 
ىىىىىىارى رىى رىى   وىىخەتەرلىىىىىىك  يىېىڭىى »دسلە   كىوىىنىىىىىىى  رىىىىىامىىىىىايىىىىىىىىىىىىتىىىىىا خىوڭ 
ىىىىار خ »وىلن رچىلىىىىك   ائغىىىدمرمىچىلىق   تېرورل ر ى   مىىىاى للىىىىداى و  
ىەت ەائ ك ىلىرا وىلەخ تىىىىى وىرىكىت رگ   رى  ىىىاقاىيىىىدىغىىىاخ كەڭ ى  

ائيىدا  خوڭ كوڭ نىك مىتى  -12ە ائلىىدمى  م  ىەائ مىاددىرررى ۆئق مچىن
وىىىىرىىىىكىىىىتىىى ردا  د چ  تىىىىىىى  وىىىىلەخ  كىىى ىىىىلىىىىرا  لەيىىىنىىىى »ىەتىىى ەائ   ىىىىىىىىىي 
ئەيىىلەچ   ۇئرى ىىىار خ وويىچە ئەيىىلەرنەخ ت راى ي ىىرا د رىاىلىىىك  

ى كىاتولىىك دىنى م خلىج  ىىىي لەۆ خىتىايىدا غىاخشىىىىىىىىىەخسىىىىىىىىىكە ائيررىدمر 
وڭ كوىىىىدىكى دىنىي  دىنىي ئەركىنلىكنى تەشىىىىىىىىىەوى ى ىىلغىىىاخ وول چ  خ

ائيدا   -12ئەركىنلىكنىى كەلن بىىنە كىى ائ وىلىدىغارلىقىنى وىلدگرئەخى 
كومىسىىىىىىىىسىىىىىىىىارا  ورنىي   ائمېرىكا خەلقائرا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىى

ت را  (RPOC) »دىنىي ىىاداخ مەنى بىىىىىىىىلىرا  مور مەقك ر كومىتېتنىى
كوىىدىكى دىنىي ئەركىنلىكنى  ى خوڭ غىاخىوو ائ ىىلائرىىلىق  ىىىي لەينى  

م مكى      غاخ وول شىىوابىت رم  ۈئى خ خىتاۆ و رى بى ي ىسىتېىاائ ىىل
ى ركى ر رغ خ بىىىىىىىىابىىىىىىىي پاائلىىەتچىلەر  رامايىىىىىىىىقا ىاتناشىىىىىىق ىىرر   
وىىلەخ   دىى   ى   كىىرگرى شىىىىىىىىىىى  دىىنىىي ائرىىىىىىا  ئى رمپىىىىرررىىىىىىى  ر نىىەرلەر ى  

 رىم رابىۋىتى وا

تەمىونولە شوووووووىوركەتولىورىونىووووڭ  ۇئيو وۇر ائموېورىوكووووا  زەنوىىورىوووودىوكون  ش 
 قۇلالر
ائمېرىكىا شىىىىىىىىىىركەتلىرىنىىى تەمىنلە  ق راىرىىدىكى   دوكرتتىايىللىق -2020

ى ائ ئەمنەى مەبىىىىىىلىسىىىىىى داىاملىق تەكىتلەرداى ۇئيغ ر ى  واشىىىىىقا ت رى 
م بىىىىىىىىى لىارلىرىغا ىېتىىىىىىىىىىىلىق مە ى رىي ئەمنەى شىىىىىىىىىىنااڭ رايورىدىكى 

ىئېرىر  قاىمترر ى  بىىىىىىىارائە  واغچىلىرىدا -ت رمەتەروىىىلە  مەركىزا   
وىى رىىى   نىىىكىى مىىىتىىى  خىىىتىىىىىاۆ  وىىولىى چ    وىىېىىرىىىلىىغىىىىىاخ  رىىىىىامىىراتىىلىىىقىىتىىى   »ىىىلىىىىىىپ 

وىىلەخ     ىى تى لىىىىىدمرم  پىروئىرامىىىسىىىىىىىىىى  تىويىلىىىىىىىىىىىىىش   »مىىلىلەتىلەر ائرا  ى  
»شىىىنااىدىكى  ائيدا   ائمېرىكىدىكى تى  نىك مە  ترئىنى  -7واغلىغاخى  

وىايىاخ ىىلغىاخ وول چ    بىىىىىىىىىىۋ تلىىك پىكىر مىاائ تەمىنلە  ق راىرىنە م رىا
مىىاائ تەمىنلە  ق راىرىىىدىكى ى ائ ئەمنىكى وىلەخ ىېتىىىىىىىىىىىلىقى وولغىىاخ  
كىارخىارىرررى ائئىانررىدمرغىاخ نەمىد  ۇئيغ ر رايورىىدا كىىىىىىىىىىىىلىىك نوى ر  
وىىىىىلەخ   شىىىىىىىىىىىى غىىىى لىىىىلىىىىىنىىىىىىدىىىىىغىىىىىاخ ترمرىىىىرر  وىىىىىلەخ  د پسىىىىىىىىىەرىىىىىدىىىىىچىىىىىلىىىىىكىىىىى 

ەتتىكى خەىپىنى  نەمكارلىىىىىىىىىىىىىىنىى مناى    مقتىسىىىىىاد ى  ىار خ  ەن
تيلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقىا ائئىانررىدمرداى وەقا شىىىىىىىىىىركەتلەر ۇئيغ رىررى مە ى رىي  
وىولىغىىىىىاخ   وىىلەخ  تەمىىنىلىىنى ىىىلەر  ىىىلىىنىغىىىىىاخ  ئى مىىىىىاخ  مىىىىىىىىىىىلەتىكەخ د چ 

ائرىىلىق منكاى ىايت ردا  يەرە وەقىلىرا تەمىنلە     ۈئقگ   ائىىىسىىىنى
ك ىىلىش  ق راىرىد  مە ى رىي ئەمنەكنىى مىلىتىلىەبلىكىنە كاپالەتلى

ۈئى خ ۈئىىنچى تەر چ ائرىىلىق مقتىسىىىىىىىىىىادىي تەپتىش ىىلىىدىغىارلىقىنى  
 تتت رىغا ىويداى

 ائمېرىكىنىڭ ھالقىلىق سىياسىتن
يىلى   ائمېرىكىنىىىى ي ىىرا د رىاىلىىىك ئەمەلىىدارلىرا خىتىىايىىدىكى -2020

   ئەيىىلىىىدا دىنىي ئەركىنلىىىك ئەنۋالىنىىىى رىىاىىىارىشىىىىىىىىىقىىارلىقىنى داىاملىق  
-11بىىىىىىىىىاوىق دسلە  مىىىىىىىىىىلىرا كاتىىىى مايك پومىېىورىى    و رىى مچىد 

بىىىىىىىىى رگ   -2020يىىىىىدا   ائ ئەركىىنىلىىكىىنىى مىلىنىىرا  ىىتىىقىىىىىاد  ى   دىى   يىىلىلىىق 
مىنىسىىىىىتىرلىقىدا ىىلغاخ بىىىىىىقا وارى  ائردى  خەلقائرا دىنىي ئەركىنلىكنىى  

وروىرىەى خىتاۆ نىك مىتىنىى بىىى ر ىي ئەىىى   وا  ئەلچىسىىىى بىىىام مى
ى  ىىراۆ تور   تېخنىكىسىىىىىىىىىىىىدى  پىىايىىدىلىنىىىپ ۇئيغ ر ى  وىىاشىىىىىىىىىقىىا ت رى 

  وىلدا  م بىىىىىىىىى لىارلىرىنى وابىىىىىىىىىت رم  مەبىىىىىىىىىىلىسىىىىىىىىىىنە ائىنىد  كىى ائ
رررىى كىپىنچىسىىىىى دىنىي بىىىىەى ولەر وىلەخ  اقا ىئېرلىرىدا  وابىىىىت رملغار
 ك رى   ائمېرىكا تاشىىىىىىىىقى مىىىىىىىىىرر مىنىسىىىىىىىىتىرلىقى  -2ائينىى -12ىامالغاخى  

ىىىىىىار رى ئەركىنلىىىىىىك  خىتىىىىىاۆ    (IRFA) خەلقائرا دىنىي  غىىىىىا ائبىىىىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىەخ 
   خىتاينىى  ىنايىتىنە يارد م وېرىدىغاخ    وېكىتىپكومىارتىىەبىنە  اقا  

راقار   ىىلىش تېخنىكا ۈئبىىىىىك رىلىرىنى خىتايغا ىكسىىىىىىور   كورتروائ ى 
ائيىىىدا   ائمېرىكىىىا تىىىاشىىىىىىىىىقى مىىىىىىىىىىرر  -1يىلى  -2021ىىلىىىىىىىىىىىنى ىەكلىىىىداى  

ت رى  وىىىىىاشىىىىىىىىىقىىىىىا  ى   شىىىىىىىىىىناىىىىىاىىىىىىدىكى ۇئيغ ر  مىنىسىىىىىىىىىتىرلىقى خىتىىىىىاينىىىىىىى 

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.cecc.gov/resources/legal-provisions/criminal-law-of-the-peoples-republic-of-china
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-commissioner-johnnie-moore-adopts-jimmy-lai-through-religious
https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-commissioner-johnnie-moore-adopts-jimmy-lai-through-religious
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.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.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.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.cnn.com/interactive/2020/10/asia/black-gold-hair-products-forced-labor-xinjiang/
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/
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ىىىرغىىنىچىىلىىق  ى   »مىرىىىي  مى ائمىىلىسىىىىىىىىىىىنىى  تى تىقىىىىىاخ  مى بىىىىىىىىى لىىىىىىىارىلىىرىىغىىىىىا 
 .وېكىتتى چ »منسارىىەتكە ىارشى  ىنايە   د

مىنىسىىىىىىىىىتىرلىكى شىىىىىىىىىىناىىىاىىىىدىكى  -7ائۆ ى   -5 ائيرردا   ائمېرىكىىىا بىىىىىىىىىودا 
مە ى رىي ئەمنەى ى  واشىىىىىىىىقا كىىىىىىىىىىىلىك نوى ر د پسىىىىىىىىەردىچىلىكىدى  

ىىلىىىىىىپ    ەم ىي   وىر نىك مە   خىتىىىىىاۆ    19ئەرىىىىىدىىىىىىىىىىىە  شىىىىىىىىىىركىتى ى  
تىزىىلىكىنە كىرئ قداى   مىىىىالىىە  -7ترئىنىنى  ىىىىاقاى   ائيىىىىدا   ائمېرىكىىىىا 

يى ىىىرا  خىىتىىىىىايىنىىىىىىى  ى   نىىكى مە  ترمرىلىىرا  مىىنىسىىىىىىىىىىتىىرلىىكىى خىىتىىىىىاۆ 
  و رىىىىى مچىىىىد  شىىىىىىىىىىناىىىاڭ  ىىىاقا ي رئ قداد رىاىلىىىىك ئەمەلىىىدارلىرىغىىىا  

نىك مىتى پارتكومىنىى بىېكرېتارا ىې  ى  رنوم  وارى  ۇئرىڭدى  واشىقا 
ىررى راقار   شىىىىنااڭ  امائە  خەىىىسىىىىزلىكى مدارىسىىىى نەمد  ۇئيغ ر 

مە ىىىىى رىىىي ئەمىىنەكىىكە   ى   تىى رم   تىى تىى چ  كىىىلەمىىلىىىىىىك  كەڭ  ىىىىلىىىش   
شىىىىىنااڭ مىىىىىلەپچىقىرىش ى  ى رمل     وىۋابىىىىىتە ىاتناشىىىىقاخبىىىىېلىىىىىىقا  

 ىاتارلىق نىك مە  ترمرلىرىى  وارى (XPCC) ئەترىتى

ائيدا ائمېرىكا دسلە  مە لىسىىىىىد  مككى پارتىىەرىى وېلە  تاشىىىىلىىىىىىى -5
رى ماى لرردا    ىىىىىىىىىىلىك نوى ر بىىىىىىىىىابىىىىىىىىتى ىار رى »ۇئيغ ر كوىلەخ  

ى و  ىىار خ ائمېرىكىا  مىزالىىداائيىدا و  ىىار رنى  -6پرېزىىدېنى  دورىالىد ترامىى   
نىك مىتىنە ۇئيغ ر ى  واشىىقا م بىى لىاررررىى قىىاركەشىىلىكىنە  اىاوكار 

نىىىوىىىى ىىىىى وەرداى   يىىى رئىىى قگ   ئەمەلىىىىىدارلىىىىرىىىىغىىىىىا  ىىىىىاقا  ائيىىىىىدا -12خىىىىتىىىىىاۆ 

ا ىىرمبىىىى ى  نىك مەتنىى مقتىسىىىادىي يارد م پىررىنىى  تارىىلىىىىىچاخ ىاو
 وىر ىىسىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىى پىتىىىىد   »تىىەتلەررى ىولر  بىىىىىىىىىىىىىىابىىىىىىىىىىتى ىىىىار رى 

 )HR4331(   ائمېرىكىىىا ائىام پىىىاىتىىىابىىىىىىىىىى ى  كېڭە  پىىىاىتىىىابىىىىىىىىىى تەرىىىىىىدى
تىىىە    ىىىىىىارى خ  وى   ىىويىىىىىداى  مىىىزا  وى رىىڭىغىىىىىا  پىرېىزىىىىىىدېىنىتىىى   مىىىىىاىى لىررىىىىىدا  

دىىنىى  خەلىقىىنىىىىىىى كىىىىىىىىىىىىىلىىىىىىك نىوىى ىىىنىى مى  بىىىىىىىىى رىىىىىىدىىغىىىىىاخ  ۆئق  لىنىىرا 
ر نىەرلىرىنى تىىالر  ى  نىرمەتلە  نوى ىىنىى  ۆئق مچىنە ائلىىىدىغىىاخ 

ىىىىار رىىىدمرى ائمېرىكىىىا خەلقائرا دىنىي ئەركىنلىىىىك كومىتېتى  (USCIRF) وىر 
»ۇئيغ ر كىىىىىىىىىلىك نوى ر بىىىىىىىىابىىىىىىىتى ىار رى  ى  »تىىەتلەررى ىولر   

 .لدا ى  ۇئرىڭغا يارد م وەردابىىابىتى ىار رى رى ت قگشنى تەىبىىە ىى

ائيىدا  ائىام پىاىتىابىىىىىىىىىى »ۇئيغ ر مە ى رىي ئەمنەكنىىى ائلىدىنى ىلىش  -9
رى مىىاى لرچ   شىىىىىىىىىىناىىاىىىدى  مە ى رىي ئەمنەى    (H.R.6210)ىىىار رى   

وىلەخ مىىلەپچىقىرىلغاخ توى مىچىلىق  پاختا ى  واشىقا مەنسى ىترررىى  
كېڭە  پاىتا  6ائيدا  ائمېرىكىنىى  -10مىىور  ىىلىنىىىىىىىىىىىنى ىەكلىداى  

ىىىىىىارارىىىنىىى   پىىىىىارتىىىىەرىىىىىىى  مىىكىىكىىى  ىىىويىى چئەقابىىىىىىىىىىىى  خىىىتىىىىىاۆ  تتىىتىى رىىىغىىىىىا    
ى  واشىىىىىىىىقا م بىىىىىىىى لىاخ ائق بىىىىىىىىارلىق   نىك مىتىنىى شىىىىىىىىىنااىدىكى ۇئيغ ر 

مىللەتلەرئە ىارىتىلغاخ كىىىىىىىىىىىىلىك نوى ر د پسىىىىىىىىىەردىچىلىكىنى »مرىىي  
 ىىرغىنچىلىق  د چ وېكىتتىى
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