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Прес реліз 

Халіфат звільнить Східний Туркестан і позбавить уйгурських 

мусульман від жорстокості китайської тиранії 

Злочинні керівники Китаю, обманюючись тим, що мусульманські правителі залишили без допомоги 
уйгурських мусульман, лютують, переходячи усі межі. Ці правителі замість того, щоб квапитись на 

допомогу мусульманам Східного Туркестану, віддали перевагу доларам. Вони закрили очі, стали сліпі глухі 
щодо звірських злочинів китайської ворожої влади. Злочинна китайська влада намагається примусити мусульман 
зректися від їх релігії Іслам. Усе це лише марні спроби, оскільки пращури уйгурів осяялись світлом Ісламу іще 
наприкінці першого сторіччя хіджри, прийнявши його акиду, і Іслам глибоко утвердився у їх серцях. 

Китайська влада намагається відвернути мусульман від їх релігії, закриваючи мечеті, забороняючи 
мусульманам молитися і поститися у благословенний місяць Рамадан, ведучи війну проти будь-якої форми 
прояву Ісламу. Дійшло до того, що були побудовані величезні концентраційні табори. У цих таборах страждають 
понад мільйону мусульман. Ці звірські сценарії реалізуються у межах триваючих 

кампаній. Метою цих кампаній, за брехливим звинуваченням китайської влади, є «боротьба з тероризмом» 
під гаслом «перевиховання» і «навчання». Китайська влада ув’язнила у тюрми інтелігентів, вчених, мислителів, а 
також викладачів університетів. Мета полягає у тому, щоб 

поширити атмосферу жаху, вселити у серця мусульман страх, примусити їх схилитись, зробити мусульман 
Великої релігії слабкими і уразливими. Наприклад, журнал «Інтелект» повідомив, що Китай об’явив, що «Іслам є 
надзвичайно заразною хворобою, яку треба лікувати, навіть якщо для 

цього вимагатимуться тортури і вбивства». Хьюман Райтс Вотч виступила з заявою про те, що влада Китаю 
примушує мусульман відмовлятись від Ісламу під загрозою фізичних або психологічних тортур. При цьому 
адміністрація Китаю стверджує, що вимушена боротись з трійцею зла: «тероризмом», «екстремістською 
ідеологією» і «сепаратизмом», про це повідомляє Бі-бі-сі. Під цими гаслами китайська влада коїть усілякі можливі 
репресивні заходи. Ви бачите, що поки китайська влада проводить усі ці жорсткі кампанії, мусульманські 
правителі, вступивши у змову один з одним, ні на що не годяться, окрім як залишити мусульман без допомоги. 
Прикладом цього є заява віце-президента Індонезії Юсуфа Калана від 17 грудня 2018 року, де було сказано, що 
уряд Індонезії не може втручатись у внутрішні проблеми уйгурських мусульман на сході Туркестану. За його 
словами – це внутрішня проблема китайського уряду. 

Купка доларів, кинута Індонезії, Малайзії та Пакистану, а також торгові угоди з Китаєм, приборкали 
мусульманських правителів так, що вони не можуть підкоритись наказу Аллаха у наданні допомоги мусульманам 
у Східному Туркестані. У той же час ми переконані, що ці правителі – рувайбідат не є членами Ісламської Умми. 
Ми попереджаємо китайську владу про гнів Ісламської Умми і говоримо, що ця Умма повернеться до повеління 
свого Господа і зруйнує ланцюги, які встановили ці правителі, і, безумовно, вона встане на ноги для того, щоб 
помститися тим, хто пригноблює і переслідує їх у 

Східному Туркестані, М’янмі, Кашмірі, Фаласіні та інших мусульманських країнах. 

Китайські керівники повинні згадати долю свої пращурів. Коли їх пращури не могли знайти місця, куди можна 
було б втекти від клятви героїчного командуючого мусульманської армії Кутайби ібн Мусліма, який поклявся 
вступити на китайські землі. Тому китайський імператор послав до нього своїх і міністрів і представників, і вони 
благали його не вступати на їх землі, говорячи: «Ми дамо Вам усе, що побажаєте, і будемо сплачувати джизью 
стільки, скільки побажаєте». Тоді Кутайба відповів їм: «Я поклявся прийти на землю Китаю». Вони сказали: «Ми 
дамо Вам можливість звільнитись від даної клятви». Після цього представники китайського імператора поїхали і 
привезли Кутайбі землю із Китаю, він встав на неї, взяв з них джизью, і вони сплачували податок принижено. 

Мусульмани не будуть мовчки спати під гнітом і несправедливістю. 

Положення «спотикання», яке відчувають мусульмани сьогодні, подібно швидкоплинній хмарі у літній період. 
Незабаром, з волі Аллаха, відновиться правління Праведного Халіфату за методом пророцтва, і допоможе усім 
пригнобленим братам у Південно-Східному Туркестані і примусить понести відповідальність усім, хто їх 
пригноблював і переслідував. Посланець (с.а.в) сказав: «Імам – це щит, за яким б’ються і яким захищаються». 
Тоді ані китайці, ані хто-небудь іще не насмілиться 

завдати шкоди мусульманам. Тому що вони дужє добре знають, що за кожне насильство буде відплачена 
помста вдвічі більше. 

Аллах Всемогутній, Всесильний. 

Доктор Осман Баххаш 

Керівник Центрального інформаційного відділу Хізб ут-Тахрір. 
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