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دىن ياكى دىكى رئەەلل بولۇپ، چەتئورگىنى  بىتەرەپمۇستەقىل، ئامېرىكا فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ( USCIRFئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى )

گە ئاساسەن قۇرۇلغان  (IRFA)اليىھىسى قانۇنخەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك  ل تۈزۈلگەنيى-1998 كومىتېتبۇ  نازارەت قىلىدۇ.ئېتىقاد ئەركىنلىكى ھوقۇقىنى 

تاشقى پرېزىدېنت،  ھەمدەنازارەت قىلىدۇ  ەبويىچ ئۆلچەم خەلقئارا قىلىش ئەھۋالىنى تەرۇز-دەخلى دىن ياكى ئېتىقاد ئەركىنلىكى ھوقۇقىغابولۇپ، چەت ئەەللردىكى 

. گانئور مۇستەقىلتاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكىدىن پەرقلىنىدىغان ئامېرىكا . بۇ كومىتېت بېرىدۇ ىي مەسلىھەتسىياس دۆلەت مەجلىسىگەۋە  ئىشالر مىنىستىرلىكى

ىك ئۇالر دىنىي ئەركىنلقىلىدۇ،  ەت نەتىجىلىرىنى نامايەنخادىمالرنىڭ بىر يىللىق خىزمۋە كەسپىي  كومىسسار مەزكۇر ئورگاندىكى يىللىق دوكالت-2020

يىللىق دوكالت -2020. ىي تەكلىپلەرنى بېرىدۇسىياس تىرىلەيدۇ ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە ئايرىمئىسپاتلىرى بىلەن خا-تەرۇز قىلىش ئەھۋالىنى دەلىل-دەخلى ھوقۇقىغا

مۇھىم  بەزى بۇ ۋاقىتتىن ئىلگىرى ياكى كېيىن يۈز بەرگەن شۇنداقتىمۇئايغىچە بولغان ۋاقىتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، -12لى يى-2019ئايدىن -1يىلى -2019

اكى يكىرىڭ ياكى  تور ئادرىسىغا بۇتېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرغا ئېرىشمەكچى بولسىڭىز، الدۇق. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى ھەققىدە تىلغا ئ نىۋەقەلەر

 نومۇرىنى بېسىپ مەزكۇر كومىتېت بىلەن بىۋاسىتە ئاالقە قىلىڭ. 202-523-3240

 

 مۇھىم بايقاشالر 

قاتتىق ناچارلىشىپ كەتتى.  ئەھۋالىخىتايدىكى دىنىي ئەركىنلىك يىل -2019

قۇرۇپ چىقىپ، يۈز  يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارەت دۆلىتىخىتاي ھۆكۈمىتى 

ئاز سانلىق مىللەت  تېخنىكىسىدىن پايدىلىنىپتونۇيااليدىغان ئەقلىي ئىقتىدار 

كۈنى، دىنىي -1ئاينىڭ -4 ؛ئېتىقادچىلىرىنى نازارەت ئاستىغا ئالدى

 نىىتۇرغۇزۇش نىزام بوغالتىركەسپىي سورۇنالردا قانۇنىي ۋەكىل ۋە 

لۇپمۇ يېزىالردىكى دىنىي دى. بەزى كىچىك دىنىي سورۇنالر، بوييولغا قو

تەلەپلەرنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش مۇمكىن  نىزامدىكى سورۇنالردا بۇ

 ئەمەس.

دىن  1300نىڭ مۆلچەرلىشىچە، شىنجاڭدىكى مۇتەخەسسىسلەر بىتەرەپ

مىڭغىچە ئۇيغۇر،  800مىليون  1مىڭدىن  900ئارتۇق جازا الگېرىدا 

 غان، قامالغان. ئۇزۇن ساقال قويقازاق، قىرغىز ۋە باشقا مۇسۇلمانالر 

»دىنىي ھۆكۈمەتنىڭ نەزەرىدە  ياكى غانھاراق ئىچىشنى رەت قىل

الگېرالرغا ارالغان ئىشالرنى قىلغانالر ئاالمىتى دەپ قنىڭ ئاشقۇنلۇق«

 قىستاق، باسقۇنچىلىق، تۇغماس-قىيىنئۇ يەردىن چىققانالر . سوالنغان

. بۇنىڭدىن دىلىقىنى ئاشكارىلىنۋە باشقا خورلۇقالرغا ئۇچرىغا قىلىۋېتىش

ياتاقلىق  ، ۋېتىلىپئائىلىسىدىن ئايرىباشقا، يېرىم مىليونغا يېقىن مۇسۇلمان باال 

يىلى، الگېرالردا مەھبۇسالرنى -2019  .غانمەكتەپلەرگە ئورۇنالشتۇرۇل

سالىدىغان ئەھۋال  مەجبۇرىي ئەمگەككەقايتا تەربىيىلەشتىن چىقىرىپ 

مەھبۇسالر پاختا ۋە توقۇمىچىلىق زاۋۇتىدا ئىشلەشكە ، گەن بولۇپكۆپەي

. الگېرالرنىڭ سىرتىدا، ھۆكۈمەت ئەمەلدارالرنى داۋاملىق رالنغانمەجبۇ

مۇسۇلمان ئائىلىلەر بىلەن بىللە تۇرۇشقا ۋە »ئاشقۇن« دىنىي ھەرىكەتنىڭ 

. شۇنىڭ بىلەن بىر غانئاالمەتلىرى ھەققىدە دوكالت قىلىشقا ئورۇنالشتۇر

ۋە جۇڭگونىڭ باشقا جايلىرىدىكى  )شەرقىي تۈركىستان( ا، شىنجاڭۋاقىتت

 ، غانياكى بۇز چېقىۋەتكەنھۆكۈمەتلەر مىڭلىغان مەسچىتلەرنى 

 .غانچىقىرىپ تاشلىمۇسۇلمان كارخانىلىرىدىن ئەرەب تىلىدىكى بەلگىلەرنى 

خىتاي ھۆكۈمىتى تىبەت بۇددىزمىنى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ۋە 

سامسارا ئەقىدىسى ، بۇ غانۇش ئىستراتېگىيىسىنى داۋاملىق يولغا قويباستۇر

باشقا داالي الما ۋە زاڭزۇالرنىڭ بويىچە كېيىنكى قېتىم دۇنياغا كېلىدىغان 

كونترول قىلىش ئۈچۈن اليىھىلەنگەن قانۇنالردا ى داڭلىق المالىرىن

. داالي المانى ئەيىبلەشنى رەت قىلغان راھىبالر ۋە گەنكۆرسىتىل

قوغالپ چىقىرىلىپ، تۈرمىگە تاشالنغان ۋە  بۇتخانىلىرىدىنراھىبەلەر 

سىچۈەن  يەرلىك ھۆكۈمەتيىلى يازدا، -2019قىستاققا ئېلىنغان. -قىيىن

ئۆلكىسىدىكى ياچېن گار تىبەت بۇددا دىنى مەركىزىدىكى مىڭلىغان 

-ئۆي نىدىن ئارتۇق راھىب ۋە راھىبە 0060، چېقىپتۇرالغۇنى 

الرۇڭ گار بۇددا دىنى  ھۆكۈمەتئايدا، -4ماكانلىرىدىن ئايرىغان. 

. لىشىنى چەكلىگەنيېڭى ئوقۇغۇچى قوبۇل قى ، تاقاپئاكادېمىيىسىنى 

نى ساقلىغۇچىالر ۋە يەنە داالي المانىڭ سۈرىتى ھۆكۈمەت

بايرامالرنى  ، دىنىيتكەنزەربە بېرىشنى كۈچەي كۆرسەتكۈچىلەرگە

بەزى رايونالردا ئوقۇغۇچىالرنىڭ تەتىل  غان؛ داۋاملىق نازارەت قىل

. ھۆكۈمەتنىڭ باستۇرۇش گەنچەكلىمەزگىلىدە بايرامالرغا قاتنىشىشىنى 

ئايدىن باشالپ -2يىلى -2009نامايىشىدا،  بىلدۈرۈش سىياسىتىگە نارازلىق

 .گەنتىبەتلىك ئۆزىنى كۆيدۈر 156كەم دېگەندە 

ۋە  روك چېركاۋىيىلى خېنەن ئۆلكىسىدىكى -2019خىتاي ھۆكۈمىتى 

قاتارلىق يۈزلىگەن پروتېستانت ئۆي  شوۋاڭ چېركاۋىبېيجىڭدىكى 

يىلى -2018چېركاۋلىرىغا بېسىپ كىرگەن ياكى تاقىۋەتكەن. ھۆكۈمەت 

ئايدا قولغا ئېلىنغان »باش يامغۇر ئەھدىنامىسى چېركاۋى«نىڭ بىر -12

 ئايدا سوت-12يىلى -2019، گەن بولسىمۇى قويۇپ بەرقىسىم ئەزالىرىن

« بىلەن جىنايىتى ئاغدۇرۇش نى»دۆلەت پوپ ۋاڭ يىنى مەھكىمىسى

. يەرلىك گەنبەر قاماق جازاسىئەيىبلەپ، ئۇنىڭغا توققۇز يىللىق 

ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېپىسكوپالرنى  سۈي تەينىۋە  گو شىجىنھۆكۈمەتلەر 

ئۇالر دۆلەت  چۈنكى ، غانە تۇتۇپ تۇرۋ غانداۋاملىق پاراكەندە قىل

. گۇاڭجو غانىدىقارمىقىدىكى كاتولىكالر جەمئىيىتىگە قاتنىشىشنى رەت قىل

شەھىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قانچە يەرلىك ھۆكۈمەت يەر ئاستى 

. ئۇندىن باشقا، نەق پۇل بەرگەننى مەلۇم قىلغانالرغا چېركاۋلىرى

ئېلىپ  كاۋالردىكى كرېستلەرنىچېر خىتايدىكى يەرلىك ھۆكۈمەتلەر

ياشتىن تۆۋەن ياشالرنىڭ دىنىي پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشىنى  18، تاشلىغان

 خىتاي رەئىسىمەريەمنىڭ سۈرىتىنى  بۈۋىسا مەسىھ ياكى ىئگەن، چەكلى

 .غانرەسىمىگە ئالماشتۇرشى جىنپىڭنىڭ 

يىلى -2019لەرگە قارىغاندا، مىڭلىغان فالۇنگۇڭ مۇرىتلىرى خەۋەر

ىكى ھەققىد فالۇنگۇڭمېدىتاسيون ھەرىكىتىنى مەشىق قىلغانلىقى ياكى 

تارقاتقانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىنغان. كىشىلىك ھوقۇقنى ئوقۇشلۇقالرنى 

ىرىنىڭ ئىچ مەھبۇسل مۇتەخەسىسلەر فالۇنگۇڭتەشەببۇس قىلغۇچىالر ۋە 

. ئىسپات بەردىداۋامالشقانلىقىغا  نى ئېلىۋېلىش جىنايىتىنىڭ يەنىاللىرىئەزا

 تويىنماخايانا بۇددىست،  دىكى يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭخىتايئۇندىن باشقا، 

ھەققىدە « دەپ چېقىۋەتكەنلىكى قانۇنسىزۋە كۇڭزى ھەيكەللىرىنى »

 تارقالغان. كۆپلىگەن خەۋەلەر

https://www.uscirf.gov/
https://www.uscirf.gov/reports-briefs/policy-update/religious-freedom-in-china-s-high-tech-surveillance-state
http://www.jpolrisk.com/wash-brains-cleanse-hearts
https://www.nytimes.com/2019/12/28/world/asia/china-xinjiang-children-boarding-schools.html?&te=1&nl=morning-briefing&emc=edit_nn_20191229?campaign_id=9&instance_id=14846&segment_id=19927&user_id=846ef9ce39fc43f2738ba5abf4ec0810&regi_id=89748364_nn_20191229
https://www.nytimes.com/2019/12/28/world/asia/china-xinjiang-children-boarding-schools.html?&te=1&nl=morning-briefing&emc=edit_nn_20191229?campaign_id=9&instance_id=14846&segment_id=19927&user_id=846ef9ce39fc43f2738ba5abf4ec0810&regi_id=89748364_nn_20191229
https://www.nytimes.com/2019/12/28/world/asia/china-xinjiang-children-boarding-schools.html?&te=1&nl=morning-briefing&emc=edit_nn_20191229?campaign_id=9&instance_id=14846&segment_id=19927&user_id=846ef9ce39fc43f2738ba5abf4ec0810&regi_id=89748364_nn_20191229
https://www.cecc.gov/events/hearings/forced-labor-mass-internment-and-social-control-in-xinjiang
https://uhrp.org/press-release/demolishing-faith-destruction-and-desecration-uyghur-mosques-and-shrines.html
https://www.reuters.com/article/us-china-religion-islam/sign-of-the-times-chinas-capital-orders-arabic-muslim-symbols-taken-down-idUSKCN1UQ0JFhttps:/www.reuters.com/article/us-china-religion-islam/sign-of-the-times-chinas-capital-orders-arabic-muslim-symbols-taken-down-idUSKCN1UQ0JF
https://www.reuters.com/article/us-china-religion-islam/sign-of-the-times-chinas-capital-orders-arabic-muslim-symbols-taken-down-idUSKCN1UQ0JFhttps:/www.reuters.com/article/us-china-religion-islam/sign-of-the-times-chinas-capital-orders-arabic-muslim-symbols-taken-down-idUSKCN1UQ0JF
https://www.reuters.com/article/us-china-religion-islam/sign-of-the-times-chinas-capital-orders-arabic-muslim-symbols-taken-down-idUSKCN1UQ0JFhttps:/www.reuters.com/article/us-china-religion-islam/sign-of-the-times-chinas-capital-orders-arabic-muslim-symbols-taken-down-idUSKCN1UQ0JF
https://www.uscirf.gov/uscirf-events/us-commission-international-religious-freedom-hearing-protecting-houses-worship-and
https://www.rfa.org/english/news/tibet/closes-04192019151408.html
https://www.rfa.org/english/news/tibet/activities-01042019165444.html
https://www.rfa.org/english/news/tibet/activities-01042019165444.html
https://www.rfa.org/english/news/tibet/activities-01042019165444.html
http://www.asianews.it/news-en/Protestant-house-church-closed-down-46534.html
https://www.rfa.org/english/news/china/china-bans-another-major-protestant-church-03282019123729.html
https://www.uscirf.gov/news-room/press-releases-statements/uscirf-statement-chinese-authorities-crackdown-early-rain
https://www.state.gov/conviction-of-chinese-christian-pastor-wang-yi/
https://apnews.com/4aaa86bb78ca4e2185a72f047010a2e4
http://www.asianews.it/news-en/Xuanhua-underground-bishop-Msgr.-Cui-Tai-arrested--46630.html
https://apnews.com/ccf276a62fa4410f8fe8fe5be4a7fe15
https://www.rfa.org/english/news/china/xi-cultism-11292019091313.html
http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/21/178520.html
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-019-0406-6
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 ەسىيەۋت ەمىتىگۈكۆھ رىكاېئام

                    ئۇنى خەلقئارا دىنىي          ئۈچۈن،               ە قىلغانلىقى       دەپسقققەند    نى               دىنىي ئەركىنلىك                                           ئۇسقققۇلالر بىلەن داۋاملىق، سقققىسقققتېمىلىق ھالدا                 ھەددىدىن ئاشققققان              جۇڭگو )خىتاي(  •

                      ت« دەپ بېكىتىش كېرەك؛     دۆلە              مەسىلە ئېغىر »       بويىچە  (IRFA)                 ئەركىنلىك قانۇنى

                                                                     ھۆكۈمەت ئورگانلىرى ۋە ئەمەلدارلىرىغا، بولۇپمۇ شققققىنجاڭ كومپارتىيىسققققىنىڭ         خىتاي                            تەرۇز قىلىشقققققا مەسققققئۇل بولغان  - ى  ل                           دىنىي ئەركىنلىككە ئېغىر دەخ •

 -   مال            ش، ئۇالرنىڭ                                قاتارلىقالرغا مەخسقۇس جازا يۈرگۈزۈ                                             قانۇن ئىشقلىرى كومىتېتىنىڭ باشقلىقى جۇ خەيلۇن                  ۋە سقابىق سقىياسقىي        چۈەنگو              سقېكرېتارى چېن 

        بېرىشقققكە            ۋە ۋىزا            ئورگانلىرى          مۇئامىلە -   پۇل                  ىنى ئامېرىكىدىكى         بۇ چەكلىم  .      كېرەك                 كىرىشقققىنى چەكلەش             ئامېرىكىغا                 ۋە ياكى ئۇالرنىڭ                      مۈلۈكلىرىنى توڭلىتىش

 .                                     جىنايىتىگە ئاساسەن ئىجرا قىلسا بولىدۇ    ىش          تەرۇز قىل -                       دىنىي ئەركىنلىككە دەخلى                                         مەسئۇل ئورۇنالر ئۇالرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە

              ، ئەگەر جۇڭگو                  ئوچۇق بايان قىلىش                                                                                  ىق قىشققققلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسققققابىقىسققققىنى ئۆتكۈزىدىغانلىقىغا بولغان ئەندىشققققىسققققىنى     يىلل -    2022          بېيجىڭنىڭ  •

          جاكارالش      ىقىنى                                                                                                                              ھۆكۈمىتىنىڭ دىنىي ئەركىنلىككە زەربە بېرىش ھەرىكىتى داۋامالشققسققا، ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ بۇ مۇسققابىقىگە قاتناشققمايدىغانل

        شۇنداقال    ك؛     كېرە

                             ش ۋە ئۇنىڭغقا ئىنكقاس ققايتۇرۇش                                    تەرۇز قىلىش قىلمىشقققققلىرىنى پقاش قىلى -                                                     دا ئېلىقپ بېرىۋاتققان، خىتقاينىقڭ دىنىي ئەركىنلىككە دەخلى                     ھۆكۈمىتىنىقڭ ئقامېرىكىق        خىتقاي •

        كېرەك.                          ھەرىكىتىگە قارشى تۇرۇش                                              مەزمۇنىدىكى ئۇچۇرالرنى چەكلەش ئۈچۈن پىالنلىغان

 :                                ى تۆۋەندىكى ئىشالرنى قىلىشى كېرەك         پارالمېنت         ئامېرىكا 

                                دىنىي ئەركىنلىكنى ئىلگىرى سققۈرۈش            خىتايدىكى    ۋە  )S.2539/  H.R.4331 ( ى      اليىھەسقق              قولالش قانۇن       لەرنى                  سققىياسققىتى ۋە تىبەت       تىبەت        يىلدىكى -2019 •

        شۇنداقال                                         ئۈچۈن اليىھىلەنگەن باشقا قانۇنالرنى قولالش؛ 

 )شەرقىي تۈركىستاندىن(  ، شىنجاڭدىنشنى قولال( S. 3471/  H.R. 6210)ئالدىنى ئېلىش قانۇنى  ە سېلىشنىڭكمەجبۇرىي ئەمگەك الرنىئۇيغۇر •

 .شتوقۇمىچىلىق، پاختا ۋە باشقا تاۋارالرنى ئامېرىكىغا ئىمپورت قىلىشنى چەكلە

 

 

 

 ئارقا كۆرۈنۈش

دۇنيا ئەھۋالىدىن بەرگەن  نىڭئامېرىكا مەركىزىي ئاخبارات ئىدارىسى»

 (خىتايداجۇڭگودا )ا ئاساسالنغاندا، قسانلىق مەلۇمات دىكى «مەلۇماتى

بۇنىڭ ئىچىدە مىليون نوپۇس بار،  400مىليارد  1تەخمىنەن 

پىرسەنتنى،  5الر خىرىستىيانپىرسەنتنى،  18ىستالر تەخمىنەن بۇدد

. بۇ دۆلەتتىكى تەخمىنەن نى تەشكىل قىلىدۇپىرسەنت 2 مۇسۇلمانالر

مىليون خىرىستىياننىڭ كۆپىنچىسى دۆلەت باشقۇرۇشىدىكى  70

ۋەتەنپەرۋەرلىك ھەرىكىتى  ئۆزلۈكپروتېستانت ئۈچ  -چېركاۋالرغا 

ۋە جۇڭگو كاتولىك ۋەتەنپەرۋەرلىك جەمئىيىتىگە قاتنىشىشنى رەت 

ستى ئۆي چېركاۋلىرىدا دۇئا قىلىدۇ. باشقا قىلىدۇ، ئەكسىچە يەر ئا

ۋە ئەنئەنىۋى خەلق  تويىن مۇھىم دىنىي ئەنئەنىلەر فالۇنگۇڭ، 

 .ئادەتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

كومپارتىيىنىڭ دىنىي ئەركىنلىكنى چەكلەش تارىخى ئۇزۇن بولسىمۇ، 

تېخىمۇ يېقىنقى يىلالردىن بۇيان دىنغا بولغان دۈشمەنلىشىشنى 

ۋە خىرىستىيان دىنىنى  ىبۇددىزم تىبەت، دىنى ئىسالم كۈچەيتىپ، 

ئۈچۈن سەپەرۋەرلىك دىن قۇتۇلدۇرۇش تەسىرى نىڭ»چەتئەل«

 دىنىي ئىشالر نىزامى« يېڭى»يىللىق -2018. غانباشلى ھەرىكىتىنى

 ھەمدە نگەندىنىي ئوقۇتۇش ئۈنۈملۈك چەكلە قانۇنسىزئاتالمىش  دا

 ھوقۇقى لەرنى كونترول قىلىشيەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ دىنىي پائالىيەت

ماددىسىدىكى -300 جىنايى ئىشالر قانۇنىنىڭ خىتاي. لگەنكېڭەيتى

تەرىقەت مۇرىتلىرىغا بەلگىلىمە بويىچە، فالۇنگۇڭغا ئوخشاش بەزى 

 .ئۈچ يىلدىن يەتتە يىلغىچە مۇددەتلىك قاماق جازاسى بېرىلىدۇ

 ڭگاڭشيا

ئايدا، بىر مىليوندىن ئارتۇق شياڭگاڭ ئاھالىسى -6يىلى -2019

 خىتايجىنايى جاۋابكارالرنى  شياڭگاڭ ھۆكۈمىتىنىڭنامايىش قىلىپ، 

              پائالىيەتلىرى                                                                  ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ ئۇچۇر مەنبەرلىرى ۋە 

                                                                    جۇڭگونىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارەت قىلىش رايونىدىكى دىنىي ئەركىنلىك                     دۆلەتنىڭ يېڭىلىنىشى:  •

        : خىتاي 4         ۋېبىنار #     الر:       ۋېبىنار •

        )تاغدا(                             ، بىر قېتىم خىالپلىق قىلغۇچى                                  دىنىي زىيانكەشلىكلەرگە قارشى تۇرۇش           خىتايدىكى     ئېد:  -   ئوپ •

 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2539?q=%7B%22search%22%3A%5B%22tibet%22%5D%7D&s=3&r=2
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4331?q=%7B%22search%22%3A%5B%22tibet%22%5D%7D&s=3&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
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.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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/sites/default/files/2019%20China%20Surveillance%20State%20Update.pdf
https://www.uscirf.gov/uscirf-events/webinar-4-china-0
https://thehill.com/opinion/civil-rights/450967-fighting-religious-persecution-in-china-one-violator-at-a-time
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چوڭ قۇرۇقلۇقىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىشىگە رۇخسەت قىلىدىغان قانۇن 

 ئاساسلىق نىڭ. گەرچە نامايىشگەناليىھىسىگە قارشى نامايىش ئۆتكۈز

ك مەسىلىسى بولمىسىمۇ، بىر قىسىم چېركاۋ دىنىي ئەركىنلى مەقسىتى

 دىنىي ئەركىنلىك پائالىيەتچىلىرى ، قانرەھبەرلىرى نامايىشقا قاتناش

ئۇالرنىڭ بۇ قانۇن اليىھىسىنىڭ  خىتاينىڭ ئۆچ ئېلىشتىن قورقماي

بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانلىقىدىن ئەندىشە  ئەركىنلىك تەشەببۇسىغا

ئۆكتەبىردە بۇ  مىتىھۆكۈ ياڭگاڭ. شگەنىدىغانلىقىنى ئوچۇق بىلدۈرقىل

دوكالت مۇددىتى نامايىش قانۇن اليىھىسىنى قايتۇرۇۋالغان، ئەمما 

 توشقىچە داۋامالشقان.

 ىقاتۋشەت ۋەئىنكاس  لقئارالىقەخ

دىنىي ئەركىنلىكنى باستۇرۇشى  )خىتاينىڭ( جۇڭگونىڭ دايىل-2019

 22ئايدا، ياۋروپادىكى -7يىل  شۇخەلقئارانىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. 

 مەكتۇببىرلىكتە دۆلەت، ئاۋسترالىيە، يېڭى زېلالندىيە ۋە ياپونىيە 

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى )ب د ت( كىشىلىك ئىمزاالپ، 

مۇسۇلمانالرنىڭ ( گە ئۇيغۇر ۋە باشقا HRCھوقۇق كېڭىشى )

ئەيىبلىدى.  ئوتتۇرىغا قويۇپ خىتاينى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلىقىنى

بۇ دۆلەتلەر شۇنداقال ئامېرىكا ب د ت نىڭ ئىرقىي  ،ئۆكتەبىردە

 )شەرقىي تۈركىستان( كەمسىتىشنى تۈگىتىش كومىتېتىغا شىنجاڭ

. نويابىردا، ب د ت مۇتەخەسسىسلەر بەردى باياناتھەققىدە 

ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ  ھۆكۈمەتنىڭى شىنجاڭدا »گۇرۇپپىس

ھوقۇقىنى باستۇرۇش خەۋپىگە سەل قارىغانلىقى بىخەتەرلىك 

. نويابىردا ئاگاھالندۇردىئېغىرالشتۇرۇۋېتىدۇ« دەپ  مەسىلىسىنى

گە يەنە دۇنيا بانكىسى شىنجاڭدىكى كەسپىي تەربىيىلەش تۈرى

، چۈنكى بىر قىسىم ايتتىئازمىليون دولالر  50 ئاجرىتىلغان مەبلەغنى

مەبلەغلەر ساقچى كالتەكلىرى ۋە ياش ئاققۇزۇش بومبىسى 

ھۆكۈمىتى خىتاي سېتىۋېلىشقا ئىشلىتىلگەن. قانداقال بولمىسۇن، 

ئىقتىسادىي ۋە دىپلوماتىك ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، بىر قىسىم 

قىلىشتىن توسۇپ تەنقىد نىڭ جىنايەتلىرىنى خىتايھۆكۈمەتلەرنى 

ئىرقىي ۋە  ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى خىتاي يەنە. ىقويد

كە يېقىن ھۆكۈمەت ئىمزا  50غا كەمسىتىشنى تۈگىتىش كومىتېتى

ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى  ئايدا، -3سۇندى.  مەكتۇپالرنىقويغان 

كۆڭۈل  غامۇسۇلمانالرئۆز ئىچىدىكى  خىتاينىڭماقۇلالپ،  قارار

 بۆلگەنلىكىنى »ماختىدى«.

 سىياسىتى ىنىڭ مۇھىمرىكېئام

سودا ئۇرۇشى ۋە ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ  مۇناسىۋىتى يىلى -2019

 سېلىشى تۈپەيلىدىنتەھدىد ئامېرىكىنىڭ مەنپەئەتىگە  خىتاينىڭ

يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت  ىنىڭ. ئامېرىكجىددىيلىشىپ كەتتى

 ئەھۋالىنىڭئەمەلدارلىرى جۇڭگودىكى دىنىي ئەركىنلىك 

. تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى داۋاملىق ئەيىبلىدىقانلىقىنى ناچارالش

شىنجاڭ ھەققىدە  يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك دوكالتىدا-2018

، ئامېرىكىنىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق ئايدا-4ئايرىم بىر بۆلەك قوشتى. 

 خىتاي ، زىيارەت قىلىپ تىبەتنىباش ئەلچىسى تېررىي برانستاد 

 ئۆتكۈزۈشكەسۆھبەت«  ھالقىلىقرەھبەرلىرىنى داالي الما بىلەن »

دىنىي ئەركىنلىكنى ئىلگىرى سۈرۈش كۈنى، -17ئاينىڭ -7چاقىردى. 

دونالد ، پرېزىدېنت ئىككىنچى كۈنتەرتىپىگە ئاساسەن ىنىڭكمىنىستىرلى

بىلەن  ۇچىالردىنىي زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغكەلگەن  خىتايدىن ترامپ

جۇڭگو  28كتەبىردە، ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكى . ئۆكۆرۈشتى

ئامېرىكا ، چەكلىدىئېكسپورت قىلىشنى  ئورگانغا مالشىركىتى ۋە 

 ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى كەڭ كۆلەمدە تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى

ۋىزا چەكلىمىسىنى چېتىشلىق جۇڭگو ئەمەلدارلىرىغا  تۇتقۇن قىلىشقا

ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش بۇنىڭدىن باشقا،  .ئېالن قىلدى

كېچەك چەكلىك شىركىتى -تەيدا كىيىم خوتەنئىدارىسى 

لەرنى شىنجاڭدىكى مەجبۇرىيەت كېچەك-ئىشلەپچىقارغان كىيىم

تۇتۇپ قېلىش  ئەمگەكنىڭ مەھسۇالتى دەپ بېكىتىپ، تاموژنىدا

ئامېرىكا تاشقى يىلغا قەدەر، -2019. دىتوغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈر

، ئامېرىكا خەلقئارا تەرەققىيات ئورگىنى مىنىستىرلىكىئىشالر 

(USAID ۋە باشقا ھۆكۈمەت ئورگانلىرى جۇڭگودىكى دىنىي )

داۋاملىق  نىرتەشكىالتال ئاممىۋىئەركىنلىكنى ئىلگىرى سۈرىدىغان 

ئامېرىكا تاشقى كۈنى، -18ئاينىڭ -12. مەبلەغ بىلەن تەمىنلىدى

خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ  خىتاينى ئىشالر مىنىستىرلىكى

، بېكىتىپ كۆزىتىشى ئاستىدىكى »مەسىلىسى ئېغىر دۆلەت« دەپ

-1991ۋە -1990« )قانۇن اليىھەسى ى»تاشقى مۇناسىۋەت ھوقۇق

نىڭ جۇڭگوغا بەزى ىپرېزىدېنتئامېرىكا ئاساسەن،  گەيىللىرى( 

يولغا  سىياسىتىنى قايتا چەكلەشئۈسكۈنىلەرنى ئېكسپورت قىلىشنى 

 قويدى.

نىڭ دىنىي ئەركىنلىككە زەربە خىتاييىلى -2019پارالمېنت ئەزالىرى 

ئىجرائىيە كومىتېتى -بەرگەنلىكىنى داۋاملىق تەنقىد قىلدى. قۇرۇلتاي

ئۇيغۇر ۋە باشقا  يىللىق يىللىق دوكالتىدا-2019نىڭ خىتاي

قىلىنىشى »ئىنسانىيەتكە  تۇتقۇنمۇسۇلمانالرنىڭ كەڭ كۆلەملىك 

ئايدا، ئاۋام -12قارشى جىنايەت« بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسەتتى. 

 دۇنيا بىلەن قانۇن اليىھەسىپاالتاسى ۋە كېڭەش پاالتاسى ئۇيغۇر 

نىڭ ( S.178) اليىھەسى قانۇنى ئىنسانپەرۋەرلىك بىرلىك

نۇسخىسىنى  ەشمىگەنبىرلتولۇق  -ن نۇسخىسىنىئوخشىمىغا

شىنجاڭدىكى  ىتىنىڭھۆكۈمقانۇن اليىھەسىدە ئامېرىكا بۇ  ماقۇللىدى. 

ئەمەلدارلىرىغا جازا  ئېغىر زىيانكەشلىكلەرگە جاۋابكار خىتاي

ئايدا، ھەر ئىككى پاالتادىكى قانۇن -9. نغانيۈرگۈزۈشى تەلەپ قىلى

 قولالش قانۇن تىبەتلەرنى سىياسىتى ۋە تىبەتچىقارغۇچىالر 

بۇ  .نى ئوتتۇرىغا قويدى( S.2539/ H.R.4331) اليىھەسىنى

قانۇن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە داالي المانىڭ ۋارىسىنى ئېتىراپ قىلىش 

ئارىالشقان خىتاي ئەمەلدارلىرىغا جازا يۈرگۈزۈش ئىشلىرىغا 

ئايدا، دوكالت بېرىش مۇددىتىنىڭ -1يىلى -2020بېرىدۇ.  ىھوقۇق

ئايدا، -7سىرتىدا، ئاۋام پاالتاسى بۇ قانۇن اليىھىسىنى ماقۇللىدى. 

 خىتايدىكى( قارار چىقىرىپ، R-MOۋەكىل ۋىكى خارتزلېر )

خىرىستىيانالرنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلىقىنى ئەيىبلىدى 

(H.Res. 493)نۇن چىقارغۇچىالر ئامېرىكا . بۇنىڭدىن باشقا، قا

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/223/89/PDF/G1922389.pdf
https://usun.usmission.gov/joint-statement-delivered-by-uk-rep-to-un-on-xinjiang-at-the-third-committee-dialogue-of-the-committee-for-the-elimination-of-racial-discrimination/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/OL_CHN_18_2019.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/11/11/world-bank-statement-on-review-of-project-in-xinjiang-china
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/11/11/world-bank-statement-on-review-of-project-in-xinjiang-china
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/11/11/world-bank-statement-on-review-of-project-in-xinjiang-china
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/240/77/PDF/G1924077.pdf
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=4447&refID=1250
https://hk.usconsulate.gov/n-2019030801/
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/china-includes-tibet-xinjiang-hong-kong-and-macau/
https://www.rfa.org/english/news/tibet/usa-envoy-05252019093345.html
https://www.state.gov/2019-ministerial-to-advance-religious-freedom/
https://www.state.gov/2019-ministerial-to-advance-religious-freedom/
https://www.state.gov/biographies-of-survivors/
https://www.state.gov/biographies-of-survivors/
https://www.state.gov/biographies-of-survivors/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-meeting-survivors-religious-persecution/
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2019/10/us-department-commerce-adds-28-chinese-organizations-its-entity-list
https://www.state.gov/u-s-department-of-state-imposes-visa-restrictions-on-chinese-officials-for-repression-in-xinjiang/
https://www.state.gov/u-s-department-of-state-imposes-visa-restrictions-on-chinese-officials-for-repression-in-xinjiang/
https://www.state.gov/bureau-of-democracy-human-rights-and-labor-request-for-statements-of-interest-china-programs/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-26/pdf/2019-27787.pdf
https://www.cecc.gov/media-center/press-releases/chairs-release-2019-annual-report
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ھۆكۈمىتىنىڭ دۇنيا بانكىسىنىڭ جۇڭگوغا بەرگەن قەرزىگە قارشى 

تۇرۇشقا يېتەكچىلىك قىلىدىغان قانۇن اليىھىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى 

(S.3018) ، ئۇنىڭ دىنىي ئەركىنلىك دەپسەندىچىلىكى بار. چۈنكى

الشقا بۇ تەدبىر قولمۇددىتى توشۇشتىن بۇرۇن دوكالتنىڭ ئەمما 

 .دىئېرىشەلمى

 اشلىرىقار زۆك ڭنىېدورج نزىنېكومىسسار ت

 خىتاي تەرۇز قىلىش مەسىلىسىدە-دىنىي ئەركىنلىككە دەخلى

. مىليونلىغان ئۇيغۇرالر دەپ قارىلىدۇ دۆلەت« مەسىلىسى ئېغىر»

غا «ئەركىنلىك ئۆيى دوكالتى»ئەڭ يېڭى  قاماقلىق.جازا الگېرلىرىدا 

قارىغاندا، شىزاڭ دىنىي ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇق 

دەپسەندىچىلىكى جەھەتتە سۈرىيىدىن قالسىال ئىككىنچى ئورۇندا 

ۋەزىيىتى چاۋشيەنگە  تىبەتنىڭتۇرىدىكەن. دوكالتتا كۆرسىتىلىشىچە، 

 تىبەتكەقارىغاندا ناچار بولۇپ، ھېچقانداق خەلقئارالىق تاراتقۇ 

ئۇيغۇر ۋە تىبەتلەرنى قۇل قىلىش  ۈمىتىخىتاي ھۆك كىرەلمىگەن.

ئىشلىتىپ،  سىستېمىسىنىنازارەت قىلىش  يۇقىرى تېخنىكىلىقئۈچۈن 

DNA  ئۇچۇرلىرىنى توپالپ، دىنىي ئەركىنلىك ۋە  نوپۇسۋە

كىشىلىك ھوقۇقنى چەكلەيدۇ. ھەتتا بالىالرنىڭ ئانا تىل ۋە دىنىنى 

ئۆگىنىشىگە رۇخسەت قىلىنمايدۇ. مەن ئامېرىكا پارالمېنتىدىكى ئىككى 

پارتىيەنىڭ جۇڭگودىكى دىنىي ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى 

ىشاليمەن. پانچېن الما گېدۇن چويكىي ھەل قىلىش تىرىشچانلىقىنى ئالق

خىتاينىڭ يىلدىن بۇيان مەجبۇرىي غايىب بولۇشى ۋە  25نىيمانىڭ 

داالي المانىڭ سىياسىي كۈن تەرتىپى ئۈچۈن 

قاتتىق  نىئېتىراپ قىلىشقا ئارىلىشىشى »تۇغۇلۇشى«نىكېيىنكى

. ئامېرىكا پارالمېنتىنىڭ قوللىنىش كېرەك ئەيىبلەش ۋە قارشى تەدبىر

نى ماقۇللىغانلىقىغا رەھمەت. مەن اليىھەسى قولالش قانۇن بەتنىتى

شىزاڭنىڭ  ،نى يولغا قويۇشىنىبۇ قانۇن اليىھەسى ھۆكۈمەتنىڭ

زوراۋانلىقنى تۈگىتىپ ، تەيىنلەپ دەرھالماسالشتۇرغۇچىسىنى 

ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈشنى، تىبەت مەركىزىي ھۆكۈمىتى، 

تەشەببۇس قىلغان ئوتتۇرا يول ئامېرىكا ۋە ياۋروپا پارالمېنتى 

سىياسىتى ئارقىلىق مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنى مەقسەت قىلغان 

. ھازىر تىبەت دىيالوگىنى ئىلگىرى سۈرۈشىنى تەلەپ قىلىمەن-خىتاي

ۋە يەر شارى خاراكتېرلىك  لىرىھۆكۈمەت ھەر قايسى دۆلەت

ۋە شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگە ئالغان  تىبەت ەرنىڭھەرىكەتل ىيسىياس

ىۋاتقان ۋە ھەددىدىن ئاشقان« ق يۈرگۈزۈلسىستېمىلىق، داۋاملى»

دىنىي ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى 

 كەلدى. ى يېتىپئاخىرالشتۇرىدىغان پەيت

 قاراشلىرىكۆز  ڭكومىسسار جوھاننى مورنى

دەپسەندە  نىڭ دۇنيادىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە دىنىي ئەركىنلىكنىخىتاي

گەپ يوق. ئۇنى دۇنيادىكى  تۇرىدىغانلىقىدا دائالدىنقى ئورۇن قىلىشتا

نىڭ ئۇ . چۈنكىباشقا ھەرقانداق دۆلەت بىلەن سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ

دۇنيادىكى باشقا  ئۇ يەنە كېلىپ ، بولمايدۇئاقلىغىلى  جىنايەتلىرى

ھەر خىل ئۇسۇلالر بىلەن ھەرىكەتلىرىگە  شۇ خىلدۆلەتلەرنىڭ 

جەمئىيەت . شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، خەلقئارا ياردەم بېرىۋاتىدۇ

، خىتاينىڭ خەلقئارا نى كۆزلەپىشەخسىي مەنپەئەت ئۆزىنىڭ

ئۆز قائىدىسى بولۇپمۇ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىدا  سەھنىلەردە، 

، نى كەچۈرگىلى بولمايدۇ. بۇبويىچە ئۇستىلىق قىلىشىغا يول قويدى

خىتايغا دۆلەتلەر ئاخىرىدا كىگە سەل قارايدىغان خىتاينىڭ رەزىللى

دېموكراتىك ، ئورگانلىرىمىز ۋىبويسۇنۇشى مۇمكىن. دۇنيا

ۋاقتى  خىتايدىن تېخىمۇ كۆپ ھېساب ئالىدىغاندۆلەتلىرىمىزنىڭ 

 كەلدى.
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