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Сажетак 
Ки на је ве ли ка свет ска си ла. Та чи ње ни ца че сто ма ски ра 

про бле ме ко је та ко ве ли ка зе мља мо же да има. Је дан од њих је 
ислам ски екс тре ми зам. Ислам ски екс тре ми зам ве зан је пре све га 
за тур ко фон ску на ци о нал ну ма њи ну ко ја се на зи ва Уј гу ри ма. Али 
се ре ли гиј ска ве за пре ли ва пре ко ет нич ких гра ни ца па и дру ги му-
сли ма ни Ки не зна ју да уче ству ју у том по кре ту. Ки на се за са да 
успе шно бо ри са овим фе но ме ном али он ни из да ле ка ни је са свим 
пре вла дан. По го то во што но ва по ли ти ка Тур ске по чи ње да по ка зу-
је ин те рес за то пи та ње. А све то угро жа ва ин те ре се Ки не у ислам-
ском све ту, где се она снаб де ва наф том.
Кључ не ре чи: Ки на, ислам ски екс тре ми зам, угро же ност, ста бил ност, ме-

ђу на род на са рад ња, наф та
Ка да се го во ри о Ки ни и ње ним уну тра шњим про бле ми ма 

као је дан спо ми ње се и вер ски1) При то ме је цен трал на тач ка ба-
че на на ти бе тан ски се па ра ти зам ко ји пред во ди вр хов ни по гла вар 

* Овај текст рађен је у оквиру пројекта 179008, Министарства науке Србије
1)  О ре ли гиј ским про бле ми ма Ки не по гле да ти у Okuyama Mic hi a ki, «So ka Gak kai as Chal-

len ge to Ja pa nes So ci ety and Po li tics», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2010. IV, до ступ но и 
на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me4_no1/6%20
-%20okuyama%20mic hi a ki.pdf /15.11.2010/
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ти бе тан ског бу ди зма Да лај ла ма. Ме ђу тим све ви ше се осе ћа и 
де ло ва ње ислам ског се це си о ни зма по ве за ног са нај ек стрем ни јим 
ислам ским те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма у све ту ка кве су Ал Ка-
и да, Ислам ски џи хад и слич но.

Пре све га ва ља ис та ћи да ислам ско пи та ње у Ки ни ни је ни ка-
ква но вост. Ислам је у овој нај ста ри јој и нај мно го људ ни јој зе мљи 
при су тан ве о ма ду го. Пр ви кон так ти исла ма и Ки не ус по ста вље ни 
су још у вре ме на стан ка исла ма. Тре ћи ха лиф исла ма Осман је у 
скла ду са тра ди ци јом Му ха ме да по слао иза сла ни ка у Ки ну са по-
зи вом Ки не зи ма да при хва те ислам2). Та да шњи ки не ски цар ко ји 
је. при мио му сли ман ског по сла ни ка на ре дио је да се у Кан то ну из-
гра ди пр ва џа ми ја у част те по се те. Та ко се фор ми ра ла му сли ман-
ска за јед ни ца у Ки ни. Да нас му сли ма ни чи не ва жан део ки не ског 
дру штва. Са да шња је ки не ска му сли ман ска за јед ни ца са ста вље на 
од Ки не за ко ји су пре шли на исла ма и од ет нич ких ма њи на ко ји су 
се сти ца јем исто риј ских при ли ка на шли на те ри то ри ји Ки не. Број 
му сли ма на у Ки ни ва ри ра у раз ли чи тим из во ри ма. Му сли ман ски 
из во ри на сто је да ви ше стру ко пре у ве ли ча ју њи хов број. Ки не ске 
вла сти на сто је да га сма ње. Та ко да ни је мо гу ће са свим пре ци зно 
утвр ди ти ко ли ко их има. Ве ро ват но су по да ци ко је да је ЦИА, с об-
зи ром на ин те рес САД, тач ни. ЦИА про це њу је да у Ки ни жи ви од 
1 до 2 % му сли ма на3). С дру ге стра не из ве штај о ме ђу на род ним ре-
ли гиј ским сло бо да ма Ми ни стар ства спољ них по сло ва САД про це-
њу је да у Ки ни жи ви 1,5%му сли ма на. Ско ра шњи по пи си по ка зу ју 
да у Ки ни жи ви око 20 ми ли о на му сли ма на4). Они у прин ци пу при-
па да ју три ма зна чај ним ет нич ким за јед ни ца ма:Ху и ма, Уј гу ри ма и 
Ка за си ма. Хуа има око 9,8 ми ли о на, Уј гу ра 8,4 и Ка за ха 1,25 ми ли-
о на. Оста ле за јед ни це су број но бе зна чај не. Ве о ма је ва жно ис та ћи 
да су Хуи у ет нич ком сми слу Ки не зи ислам ске ве ро и спо ве сти. За 
раз ли ку од њих Уј гу ри су на род тур ског ет нич ког по ре кла и го во ре 
јед ним ди ја лек том тур ског је зи ка.

У вре ме бу ђе ња исла ма ови на ро ди по ста ју ве о ма ва жни за то 
што се и њи хо ви де ло ви укљу чу ју у тај по крет. По себ но је ва жно 

2)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Islam_in_Chi na 

3)  CIA - The World Fac tbo ok - Chi na

4) Co un ting up the num ber of pe o ple of tra di ti o nally Mu slim na ti o na li ti es who we re enu me ra ted 
in the 1990 cen sus gi ves a to tal of 17.6 mil lion, 96% of whom be long to just three na ti o na li ti-
es: Hui 8.6 mil lion, Uyghurs 7.2 mil lion, and Ka zakhs 1.1 mil lion. Ot her na ti o na li ti es that are 
tra di ti o nally Mu slim in clu de Kyrghyz, Ta jiks, Uz beks, Ta tars, Sa lar, Bo nan, and Dong xi ang. 
See Dru C. Glad ney, “Islam in Chi na: Ac com mo da tion or Se pa ra tism?”, Pa per pre sen ted at 
Sympo si um on Islam in So ut he ast Asia and Chi na, Hong Kong, 2002. Ava i la ble at http://
www.islamsympo si um.cityu.edu.hk. The 2000 cen sus re por ted a to tal of 20.3 mil lion mem-
bers of Mu slim na ti o na li ti es, of which again 96% be lon ged to just three gro ups: Hui 9.8 mil-
lion, Uyghurs 8.4 mil lion, and Ka zakhs 1.25 mil lion
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да то ни су са мо аутох то ни по кре ти му сли ма на Ки не5). Већ се ра-
ди и о сми шље ним и са стра не под сти ца ним ак ци ја ма чи ји је циљ 
де ста би ли зо ва ње ове зе мље. То под сти ца ње до ла зи са две стра не , 
с јед не стра не до ла зи од тра ди ци о нал них ри ва ла Ки не - за пад них 
зе ма ља, а са дру ге од стра не од ислам ских свет ских цен та ра мо ћи. 
Кад а се ра ди о пр вом под сти ца ју ње гов нај ва жни ји по кре тач је су 
САД и њи хо ва оба ве штај на слу жба ЦИА. Али ве о ма ва жну и све 
ве ћу уло гу има ју и та ко зва не не вла ди не ор га ни за ци је ко је под бу-
њу ју му сли ма не. Ту пре све га ми сли мо на Фонд за отво ре но дру-
штво Џор џа Со ро са, за тим Ам не сти ин тер не ше нел итд.

Што се по др шке од стра не ислам ских цен та ра мо ћи ти че пре 
све га се ра ди о вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма ислам ских 
зе ма ља, али и о по зна тим ислам ским екс тре ми стич ким ор га ни за-
ци ја ти па Ал Ка и да, Ислам ски џи хад и сл.

Иако се на тај про блем, као на мо гу ћи на чин да се Ки на де-
ста би ли зу је, ра чу на ло одав но он по ста је по себ но ва жан по сле ору-
жа ног устан ка ко ји је у про вин ци ји Си кјанг из био у Ба ре ну 1990 
го ди не.6) Ти не ре ди су бит но скре ну ли па жњу на уј гур ско пи та ње. 
Са ми Уј гу ри ко ји су уста ли на оруж је и цео тај ком плекс пи та ња 
ни је јед но зна чан. Пр во ра ди се о тур ској ет нич кој ма њи ни му сли-
ман ске ве ро и спо ве сти. Да кле она је раз ли чи та од ве ћин ских Хан 
Ки не за у ет нич ком и вер ском сми слу. Пре ма то ме тај по крет има 
ет нич ке ди мен зи је, али је он и вер ски јер су Уј гу ри ка ко смо ре-
кли му сли ма ни. Упра во ту чи ње ни цу да су Уј гу ри му сли ма ни по-
че ли су да ко ри сте сви не при ја те љи Ки не са на ме ром да про блем 
про ши ре. Пре све га да по ја ча ју ислам ски ка рак тер ре вол та и да 
на тај на чин Уј гу ри ма по ла ко при дру же дру ге му сли ма не не тур-
ске при пад но сти, нај пре Ху је, а за тим да то пред ста ве као про блем 
чи та вог ислам ског све та и да ан га жу ју по моћ дру гих му сли ма на 
овом про јек ту. Оно што је ве о ма ва жно је сте да овај по крет ни је 
јед но зна чан. Део Уј гу ра же ли пре кид свих ве за са Ки ном и ства-
ра ње не за ви сне др жа ве ко ја би се зва ла Уј гу ри стан или Ис точ ни 
Тур ке стан, а дру га гру па по бу ње ни ка же ли са мо ве ћи сте пен ауто-
но ми је у окви ру Ки не7). Ме ђу тим овој вер ској ди мен зи ји је при до-
да та и ет нич ка ко ја се ни ка ко не мо же за не ма ри ти и она до ла зи од 

5)  Слич но се де ша ва у гра нич ним под руч ји ма Ки не. О то ме по гле да ти у Ra na P B Singh 
«He ri ta ge Con te sta tion and Con text of Re li gion: Po li ti cal Sce na rio from So ut hern Asia», По-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2008, II. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.
com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me2_no1/08_singh.pdf 

6) http://www.apcss.org/Pu bli ca ti ons/APCSS--%20Uyghur%20Mu slim%20Se pa ra tism%20
in%20Xin ji ang.doc стр. 1 (до ступ но 21.5.2009)

7) Исто
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Тур ске8). Али је ва жно да у ме ри у ко јој Тур ска све ви ше те жи од-
ба ци ва њу ке ма ли стич ких ре фор ми, то се све ви ше тур ска ет нич ки 
мо ти ви са на по моћ та ко ђе пре тва ра у ислам ску.9)

Од те 1990. као што је оп ште по зна то , ин тен зи ви ра ју се ак-
ци је се це си о ни ста али се и по крет све ви ше исла ми зу је и по ста је 
део све оп штих свет ских ре ли гиј ских ги ба ња и као та кав ула зи у 
оно под руч је ис тра жи ва ња ко је се на зи ва по ли ти ко ло ги ја ре ли ги-
је10).

Ко ли ко је ово пи та ње ва жно за САД и ко ли ко САД отво ре-
но ра ди на про ду бљи ва њу то га кон флик та, на ште ту Ки не, ви ди 
се и из јав них из во ра, ко ји има ју ста тус на уч них ра до ва. Го во ре ћи 
о то ме про бле му у јед ном из ве шта ју се ка же да упр кос чи ње ни ци 
да се це си о ни стич ки по крет у Си кјан гу има од ре ђе не ве зе са свет-
ским те ро ри стич ким ислам ским ор га ни за ци ја ма, Аме ри ка то ме 
про бле му мо ра да при сту па са тач ке гле ди шта охра бри ва ња Ки не 
да оства ру је вла да ви ну пра ва и да се бо ри за људ ска пра ва11). То 
дру гим ре чи ма зна чи да ће САД учи ни ти све да се тај по крет по др-
жа ва јер сла би уну тра шњу чвр сти ну Ки не. И са свим се ја сно ве ли 
‘’да је при мар на бри га САД би ла и да ће и да ље оста ти зло у по тре-
ба људ ских пра ва’’12). Са мим ти ме се ви ди да ће пра во Ки не да бра-
ни свој на ци о нал ни су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет би ти 
под ре ђе но бор би за људ ска пра ва. А то у крај њој ин стан ци зна чи 
уви је но за ла га ње за уј гур ски се це си о ни зам.

Ко ли ко је Ки на као зе мља бит на за САД и ко ли ко је раз би ја-
ње Ки не је дан од нај ва жни јих ци ље ва аме рич ке по ли ти ке нај бо ље 
ће се ви де ти из сле де ћих по да та ка. Не ма ни ка кве сум ње да је по сле 
11 сеп тем бра бор ба про тив ислам ског те ро ри зма по ста ла глав на 
пре о ку па ци ја аме рич ке ад ми ни стра ци је13). Са те тач ке гле ди шта 
би ло би ло гич но да Аме ри кан ци сву да у све ту чи не све да раз би ју 

8) Исто

9) O исла ми за ци ји Тур ске ви де ти у Fat ma Sun dal, «What has Hap pe ned in Akp Years in Tur-
key: The Con di tion of Isla mism, Tur kish Islam Synthe sis, and Isla mist Vi o len ce», По ли ти-
ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2008, II. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/
ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me2_no1/01_fat ma_sun dal.pdf (16.11.2010)

10)  Mi ro ljub Jev tic, «Po li ti cal Sci en ce of Re li gion», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1/2007. I, до-
ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Po li ti cal_sci en ce_and_re-
li gion.pdf (до ступ но 21.5.09 )

11)  http://www.apcss.org/Pu bli ca ti ons/APCSS--%20Uyghur%20Mu slim%20Se pa ra tism%20
in%20Xin ji ang.doc стр. 1 (до ступ но 21.5.2009)

12)  Исто, стр. 11.

13)  Mi ro ljub Jev tic, Re li gion and Po wer, Es says on Po li to logy of Re li gion, Cen ter for Study of 
Re li gion and Re li gi o us to le ran ce
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лан це те мре же. А као јед ну од ка ри ка те ро ри стич ке ислам ске ин-
тер на ци о на ле САД про гла ша ва ју и “Ис точ но тур ке стан ски ислам-
ски по крет - ЕТИМ’’14)Упр кос то ме, ви ди мо, ка ко став САД пре ма 
то ме пи та њу у Ки ни ни је са рад ња у бор би про тив те ро ри зма, што 
би би ло ло гич но. Већ је то бор ба за људ ска пра ва. Дру гим ре чи ма 
ра ди се ис ко ри шћа ва њу то га пи та ња за ин те ре се САД, а на ште ту 
Ки не15). То се по себ но ви ди из ста ва не вла ди них ор га ни за ци ја под 
кон тро лом САД, ко је, про це не о ЕТИМ као те ро ри стич кој ор га ни-
за ци је ви де са мо као сред ство ко јим се Ки на ко ри сти да би угу-
ши ла ди си дент ски по крет.16) Ра ди се у ства ри о то ме да је по сле 
про па сти на Ти јен ан Ми је ну, ка да је по ста ло ја сно да се ки не ски 
си стем не мо же де ста би ли зо ва ти та ко ла ко као Вар шав ски пакт, 
би ло очи глед но да се мо ра ју тра жи ти дру га сред ства . А вер ске ма-
њи не су се по ка за ле као јед на од нај зна чај ни јих. Та ко да, и кад се 
де сио 11. сеп тем бар и ка да је ислам ски те ро ри зам за САД по стао 
озби љан про блем, Ва шинг тон ни је од у стао од сво јих при о ри те та а 
то је оне мо гу ћа ва ње ја ча ња Ки не и Ру си је као глав них про тив ни ка. 
Што зна чи да се аме рич ка по ли ти ка у то ме сми слу ни је про ме ни ла. 
Ислам ски те ро ри зам и бор ба са њим је сте тре нут на пре о ку па ци ја 
САД али се ра чу на очи глед но да је то опа сност са ко јом ће се лак-
ше об ра чу на ти, а да су рас ту ћи ути цај Ки не и Ру си је за бу дућ ност 
САД мно го ва жни ји. То се по себ но ви ди из по да та ка да је по ред 
еви дент них ве за ЕТИ МА са Ал Ка е дом и слич ним ор га ни за ци ја ма, 
САД на све на чи не на сто ја ла да ума њи зна ча ја ислам ског ка рак-
те ра ове ор га ни за ци је, од но сно ње них гло бал них ислам ских ори-
јен та ци ја.17). Ко ли ко је ве за Уј гу ра и Ал Ка е де бе ло да на ви ди се из 
по да тка да су 22 Уј гу ра за ро бље на у бор ба ма у Ав га ни ста ну у да су 
тран спор то ва ни у аме рич ку вој ну ба зу Гван та на мо на Ку би18). Али 
то ипак ни је до вољ но Ва шинг то ну да тај про блем пред ста ви као 
ислам ски већ на сто ји да му да ди мен зи ју бор бе за људ ска пра ва19).

14)  http://www.sta te.gov/s/ct/rls/crt/2006/82738.htm (до ступ но 21.5.09)

15)  Слич но је и по на ша ње на Ко сме ту. О то ме по гле да ти у Gre gory R. Co pley, «Me e ting the 
Bur den of Sta te hood: Is Ko so vo Ready?», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2007, I. До ступ но 
и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me1_no1/Me-
e ting_the_bur den_of_sta te hood_-_is_ko so vo_ready.pdf (15.11.2010.)

16)  Исто 

17)  http://www.cfr.org/pu bli ca tion/9179/ (до ступ но 21.5.09)

18)  Исто

19)  Ка ко се то тран сфор ми ше на по љу бор бе за људ ска по ра ва по гле да ти у Зо ран Јев то вић, 
«Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном по рет ку», По ли ти ко ло ги ја 
ре ли ги је, 1-2007, I.



СПМ број 1/2011, година XVIII, свеска 31. стр. 293-304.

298

Су штин ски ЕТИМ је сам се бе де фи ни сао као ислам ски по-
крет. Ислам ски по крет не ма дру гу иде о ло ги ју осим исла ма. А 
ислам по пи та њу на ци је и ње не ор га ни за ци је не ма ни ка кве ди ле ме. 
За ислам на ци ја у ет нич ким ка те го ри ја ма не по сто ји. Ислам по зна је 
са мо вер ску за јед ни цу му сли ма на, без об зи ра ко јој ет нич кој на ци ји 
му сли ма ни при па да ли, ко јим је зи ком го во ри ли или ко је год да су 
ра се. То је став тра ди ци о нал не ислам ске те о ри је и то је став свих 
нај у ме ре ни јих и нај ре пре зен та тив ни јих ислам ских ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја. Да нас је нај зна чај ни ји ре пре зент ислам ског све та 
ОИК - Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен ци је. То је ме ђу вла ди на 
ор га ни за ци ја ство ре на од стра не ислам ских др жа ва, ко ја функ ци-
о ни ше на ни воу са ми та ислам ских вла да ра и кон фе рен ци је ми ни-
ста ра ино стра них по сло ва. Да кле не ра ди се о ор га ни за ци ји ислам-
ских вер ских за јед ни ца не го др жа ва. И та ор га ни за ци ја тре ти ра 
му сли ма не као на ци ју у по ли тич ком сми слу у ко ме су то Фран цу зи 
или Ен гле зи. Без ика кве двој бе то се ис ти че у свим слу жбе ним до-
ку мен ти ма ОИК. За за јед ни цу му сли ма на на све ту ко ли ко год их 
има и би ло где да жи ве упо тре бља ва се арап ски по јам ума. И тај се 
по јам у до ку мен ти ма ко је из да је са ма ОИК и ко је пре во ди на ен гле-
ски и фран цу ски је зик ту ма чи пој мом на ци ја20). Ако се овај по јам 
при хва та и од др жа ва ка ква је фор мал но се ку лар на Тур ска, он да је 
ја сно ка ко тај по јам тре ти ра ју екс тре ми стич ке ислам ске ор га ни за-
ци је ка ква је ЕТИМ. За њих ва жи са мо кла сич на ислам ска те о ри ја 
ко ја под ра зу ме ва да се ислам ска ми си ја мо же оства ри ти са мо кроз 
ислам ску др жа ву. Да кле ре ли ги је не ма без др жа ве. То је од лич но 
об ја снио про фе сор ислам ског те о ло шког фа кул те та у Са ра је ву Фи-
крет Кар чић. Он ка же “Сма тра се да је у исла му пра во оно што 
је те о ло ги ја у хри шћан ству-нај ти пич ни ја ма ни фе ста ци ја вјер ског 
уче ња. За му сли ма не пра во ни је са мо еле ме нат укуп ног ислам ског 
уче ња већ ње гов функ ци о нал ни из раз’’21). Да кле то је став ислам ске 
те о ло ги је. Не ма исла ма без ислам ског пра ва, а пра ва не ма без др-
жа ве. Ово је став нај у ме ре ни је ислам ске те о ло ги је. Шта то зна чи с 
тач ке гле ди шта ЕТИМ ви ше је не го ја сно. Да би се оства рио би ло 
ка кав ислам ски по ре дак по треб на је ислам ска др жа ва. Зна чи му-
сли ма ни у Ки ни, а име по кре та ја сно го во ри да он ни је ет нич ки не-
го је са мо тре нут но си ту и ран у ис точ ном Тур ке ста ну, мо ра ју фор-
ми ра ти ислам ску др жа ву ко ја ни је ет нич ка већ вер ска. И та др жа ва 
мо ра оку пи ти све му сли ма не. Зна чи ЕТИМ се са мо тре нут но бо ри 
за от це пље ње од Ки не. Су тра ће те жи ти ства ра њу је дин стве не др-

20)  http://www.oic-oci.org/pa ge_de tail.asp?p_id=52 (до ступ но 21.5.09) ви де ти исто и http://
en.wi ki pe dia.org/wi ki/Um mah (до ступ но 21.5.09)

21)  Фи крет Кар чић, Ше ри јат ски су до ви у Ју го сла ви ји 1918-1941, Са ра је во,1986, стр. 11.
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жа ве свих му сли ма на у све ту. Јер је то био по ли тич ки иде ал Му-
ха ме да, об ја вљи ва ча ислам ске ве ре. У то ме сми слу ЕТИМ не мо же 
пре пу сти ти дру ге му сли ма не у Ки ни, би ло ко је да су на род но сти 
да жи ве из ван за јед ни це са оста лим му сли ма ни ма. Што зна чи да 
се и Хуи јед ног да на мо ра ју на ћи у гра ни ца ма те др жа ве. Ка ко му-
сли ма ни до жи вља ва ју сво ју ре ли ги ју нај бо ље се ви ди из ста во ва 
Па ки стан ца Абу Ла ле Мев ду ди ја, ко ји се сма тра за нај зна чај ни јег 
ин спи ра то ра и иде о ло га са вре ме них исла ми стич ких по кре та у све-
ту из чи јих ре до ва су се ис пи ли ле са да шње ислам ске те ро ри стич ке 
ор га ни за ци је. Он ка же’’ Али исти на је у то ме да ислам ни је име за 
ре ли ги ју ни ти је му сли ман на зив на ци је. У зби љи ислам је ре во лу-
ци о нар на иде о ло ги ја и про грам ко ји те жи да про ми је ни дру штве ни 
по ре дак ци је лог сви је та и да га уре ди у са гла сју са сво јим од ред ба-
ма и иде а ли ма. Му сли ма ни је на зив ме ђу на род не ре во лу ци о нар не 
пар ти је ор га ни зо ва не по исла му да спро ве де у дје ло њен ре во лу-
ци о нар ни про грам. А џи хад се од но си на ре во лу ци о нар ну бор бу и 
крај њи труд ко ји ислам ска пар ти ја спро во ди у на ве де ном ци љу’’22). 
Ре кли смо да је Мев ду ди Па ки ста нац, да кле био је др жа вља нин зе-
мље ко ја је не по сред ни ки не ски су сед и ва жан стра те шки парт нер 
у сва ком по гле ду. Та ко да је бу дућ ност Па ки ста на од при мар не ва-
жно сти за Ки ну. А све што ви ди мо да нас по ка зу је да се Па ки стан 
по ла ко тран сфор ми ше у зе мљу по ре цеп ту Ме дву ди ја. Та ква зе мља 
не мо же би ти при ја тељ Ки ни, гле да но на ду же ста зе. Без об зи ра 
ка ко то са да из гле да ло. Ако Та ли ба ни по бе де бу дућ ност Па ки ста на 
ће би ти ова квом ка ко је пред ста вља Ме дву ди. Он ка ко ви ди мо ка же 
да му сли ма ни мо ра ју про ме ни ти дру штве ни по ре дак це лог све та, а 
Ки на је њи хов не по сред ни су сед. Да кле та ак ци ја про ме не по рет ка 
се по себ но од но си на Ки ну. У том сми слу Уј гу ри и ЕТИМ, али и 
оста ле исла ми стич ке ор га ни за ци је и дру ги ки не ски му сли ма ни су 
уну тра шња сна га на ко ју Та ли ба ни, ре а ли за то ри иде је Мев ду ди ја 
ра чу на ју. Зна чи да се од ових ки не ских му сли ман ских за јед ни ца 
мо ра оче ки ва ти да бу ду стал на пе та ко ло на. И да ће у ме ри у ко јој 
исла ми за ци ја ра сте у чи та вом све ту, она ра сти и ме ђу Уј гу ри ма, 
Ху и ма, Ка за си ма и оста лим ки не ским му сли ма ни ма. А све што ви-
ди мо у цен трал ним ислам ским про сто ри ма по ка зу је да тај про цес 
на пре ду је.

Ако да ље ана ли зи ра мо Мев ду ди ја мо же мо ви де ти ка кву иде-
о ло ги ју ЕТИМ мо ра да има пре ма Ки ни. Сви они ко ји ми сле да 
је то са мо от це пље ње Си кјан га се ва ра ју. Це ла Ки на је циљ као и 
чи тав свет. Али Ки на и Ин ди ја нај пре, јер су не по сред ни су се ди 
Ево шта Мев ду ди о то ме ве ли ‘’Ислам те жи да уни шти све др жа ве 

22)  Се јид Абу ал-Ала ал Мав ду ди, «Џи хад у исла му», Та квим, 1992, Са ра је во,1992, стр. 67.
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и вла де би ло гдје на ли цу зе мље ко је су су прот ста вље не иде о ло ги-
ји и про гра му исла ма без об зи ра на др жа ву или на ци ју ко ја је на 
вла сти. Свр ха исла ма је да ус по ста ви др жа ву на те ме љу сво је иде-
о ло ги је и про гра ма без об зи ра ко ја на ци ја по ста је но си лац исла ма 
или пак ко ја на ци ја је пот ко па на у про це су осни ва ња иде о ло шке 
ислам ске др жа ве. Ислам тра жи Зе мљу - не са мо њен дио, не го ци-
је лу пла не ту...’’23). Зна чи нај ја сни јим мо гу ћим ре чи ма, чо век чи ја 
иде о ло ги ја ле жи у осно ви уче ња ЕТИМ-а по ру чу је да сва ка др жа-
ва мо ра би ти уни ште на ако ни је ислам ска, а у овом слу ча ју се ви ди 
да ЕТИМ на сто ји да уни шти Ки ну. Нор мал но ни је мо гу ће од јед ном 
уни шти ти та ко моћ ну др жа ву. За то се иде ко рак по ко рак. Али му-
сли ма ни увек ис пред се бе има ју при мер Му ха ме да. А на тај при-
мер би тре ба ло да обра ти па жњу сва ка др жа ва, ма ко ли ко ја ка би ла. 
Да кле и Ки на. Јер ка да је Му ха мед по кре нуо сво је ак ци је Ара пи 
од но сно му сли ма ни су би ли пот пу но не раз ви је на пле мен ска за јед-
ни ца. Али та је за јед ни ца сру ши ла јед ну од нај моћ ни јих др жа ва 
ста рог све та Пер си ју и ско ро уни шти ла исто та ко моћ ну Ви зан ти-
ју. За то смо ка ко смо ре кли иде ко рак по ко рак. За по че так тре ба 
лу ка во ис ко ри сти ти пи та ње угро же них људ ских пра ва му сли ма на 
у Си кјан гу и от це пи ти део Ки не. Али исто та ко ва ља скре ну ти па-
жњу на јед ну ва жну чи ње ни цу. Онај дру ги део по кре та ме ђу Уј-
гу ри ма ко ји се за ла же за ауто но ми ју уну тар Ки не мо же би ти још 
опа сни ји од ЕТИМ, ко ји је отво ре но ра ди ка лан. На и ме под се ти ће-
мо на си ту а ци ју у ве зи са по де лом бри тан ске ко ло ни је Ин ди је на 
са да шњу Ин ди ју и Па ки стан . У вре ме бор бе за де ко ло ни за ци ју 
Ган ди се за ла гао за за јед нич ку др жа ву, али се код му сли ма на ис-
кри ста ли сао став да би као ма њи на они би ли не рав но прав ни па су 
он да му сли ма ни оп ти ра ли за по де лу на вер ским осно ва ма. Та ко 
је ство рен Па ки стан. Др жа ва вер ски чи стих. Пој ма пакс на ур ду 
је зи ку зна чи вер ски чист. Ме ђу тим нај гор љи ви ји ме ђу му сли ма ни-
ма би ли су про тив по де ле. Они су у скла ду са уче њем Мев ду ди ја 
про па ги ра ли да ислам не мо же да се огра ни чи на јед ну зе мљу. Већ 
да мо ра у чи та вом све ту да се про ши ри. А ако се ство ре др жав не 
ба ри је ре, по де лом бри тан ске ко ло ни је на две др жа ве, му сли ма ни 
ће би ти спре че ни да ра де на исла ми за ци ји хин ду са. Та ко се мо же 
гле да ти став оних Уј гу ра ко ји су за ауто но ми ју у Ки ни. Да кле њи-
хов став уоп ште не мо ра да бу де уме ре ни ји од ЕТИМ већ на про тив 
мно го опа сни ји по пи та њу без бед но сти Ки не.

Ви ше је не го си гур но да ки не ске вла сти чи не све да би ство-
ри ле по вољ не усло ве за жи вот му сли ма на у окви ру се ку лар ног ки-
не ског по рет ка. Али му сли ма ни ши ре па ра лел ни си стем вред но сти 

23)  Исто, стр. 68.



Мирољуб  Јевтић Исламски екстремизам као облик угрожавања...

301

пре ко вер ске по у ке ко ји се од ра жа ва на не при хва та ње сва ког мо-
де ла ко ји ни је ислам ски. Од но сно ко ји ди рект но по зи ва на ње го во 
ру ше ње. Шта у то ме сми слу мо же оче ки ва ти Ки на од сво је му сли-
ман ске ма њи не, у ме ри у ко јој се она отва ра пре ма иде ја ма ко је 
стру је из ислам ског све та, по ка за ће сле де ћи став Мев ду ди ја ‘’Ни-
јед на пар ти ја ко ја вје ру је у ври јед ност и ис прав ност сво је иде о ло-
ги је не мо же до сљед но жи вје ти по сво ме кон цеп ту под вла да ви ном 
си сте ма ко ји се раз ли ку је од ње ног си сте ма... Исто та ко не мо гу ће 
је за му сли ма на да ус пи је у спро во ђе њу ислам ског си сте ма жи во та 
под вла да ви ном не и слам ског си сте ма вла сти. Сви за ко ни ко је он 
сма тра не пра вед ним сви по ре зи ко је он сма тра не за ко ни тим, сви 
по ступ ци за ко је он сма тра да су зли... све ће му се ово не по врат но 
на то ва ри ти на ње го ву ку ћу и ње го ву дје цу да ће оп ста ја ње за ње га 
по ста ти не под но шљи во. Сто га, осо ба или гру па је по так ну та уну-
тар њим за хтје ви ма њи хо ве вје ре да се бо ре да зба це су прот ста вље-
не иде о ло ги је и да ус по ста ве вла да ви ну ко ја ће сли је ди ти про грам 
и по ли ти ку њи хо ве вје ре... А ако би ови љу ди(му сли ма ни прим. 
М.Ј.) свје сно за не ма ри ли сво ју ду жност да се по бу не про тив овог 
то ја сно по ка зу је да су они хи по кри ти и ла шци у сво јој вје ри’’24)

Да кле ви ше не го ја сно му сли ма ни ма се по ру чу је да се мо ра-
ју по бу ни ти про тив по рет ка у ко ме жи ве, ако ни је ислам ски. И то 
не фор мал но ислам ски не го су штин ски ислам ски. За то и плам ти 
по бу на у Ав га ни ста ну25) и на пре ду је та ли бан ски по крет у Па ки ста-
ну26). Са те тач ке гле ди шта по ста је ја сно ко ли ко је пи та ње за што 
су се Уј гу ри по бу ни ли и фор ми ра ли ЕТИМ бе сми сле но. Они не 
чи не ни шта осим оног че му их учи њи хо ва ве ра. Нај ва жни је од 
све га је сте да се из ста во ва Па ки стан ца Мев ду ди ја ви ди у че му је 
су шти на уј гур ске по бу не про тив по рет ка у Ки ни. Али ки не ске вла-
сти не сме ју да се за ва ра ју да је циљ Уј гу ра са мо от це пље ње. То 
је са мо тре нут на фа за, јер је Ки на моћ на а њих ма ло. Ка ко смо ви-
де ли број свих му сли ма на се це ни на 1-2%. Су штин ски циљ сва ке 
му сли ман ске ма њи не у све ту је сте да уни шти по сто је ћу власт и да 
ту те ри то ри ју са свим исла ми зу је. У овом слу ча ју то је циљ Уј гу ра 
у од но су на Ки ну. О то ме Мев ду ди ја сно ка же сле де ће ‘’Сто га је 
им пе ра тив за му сли ман ску пар ти ју... да се она не сми је за до во љи-
ти са ус по ста вља њем ислам ског си сте ма вла да ви не на са мо јед ној 
те ри то ри ји, не го тре ба ши ри ти ислам ски си стем уна о ко ло ко ли ко 

24)  Исто, стр. 75-76.

25)  Ra na P B Singh, исто, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је

26)  О Та ли ба ни ма по гле да ти у Ane e la Sul ta na, «Ta li ban or Ter ro rist? So me Re flec ti ons on 
Ta li ban’s Ide o logy», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2009, III. http://www.po li tic san dre li gi o-
njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me3_no1/ane e la%20sul ta na.pdf (16.11.2010)
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год мо же до сег ну ти. Му сли ман ска пар ти ја ће не из бје жно ши ри ти 
по зив гра ђа ни ма дру гих зе ма ља да да при хва те вје ру ко ја са др жи 
обе ћа ње пра вог спа се ња. Она ће би ти у мо гућ но сти де ели ми ни-
ше не и слам ске вла де и да ус по ста ви сна гу ислам ске вла да ви не на 
њи хо во мје сто. Исти на то је по ли ти ка ко ју је спро во дио уз ви ше ни 
По сла ник ... Ара би ја гдје је осно ва на му сли ман ска пар ти ја, би ла је 
пр ва зе мља ко ја је по ко ре на и до ве де на под упра ву исла ма. Ка сни је 
наш По сла ник (Му ха мед при мед ба М.Ј.) је по слао по зив окол ним 
др жа ва ма да при хва те вје ру и иде о ло ги ју исла ма. Кад су вла да ју-
ће кла се тих зе ма ља од би ле да при хва те овај по зив и при хва та ње 
пра ве вје ре, По сла ник је од лу чио да пре ду зме вој не по хо де про тив 
њих’’.27) Са тач ке гле ди шта на ци о нал не без бед но сти Ки не ви ше је 
не го ја сно да ће Уј гу ри учи ни ти све да уни ште по сто је ћи по ре-
дак у Ки ни. И да у ко нач ном ре зул та ту уни ште и ки не ску на ци ју. 
Уоста лом при мер Хуа нај бо ље по ка зу је шта зна чи исла ми за ци ја. У 
усло ви ма ка да жи ве у сво јој ма тич ној зе мљи – Ки ни, ме ђу сво јим 
су на род ни ци ма ко ји са мо ни су му сли ма ни, Хуи ви ше ни су Ки не-
зи. За Ки ну је ва жно да зна да ће ова иде о ло ги ја не из бе жно ја ча ти 
и да ће све ви ше и ви ше да ја ча као што ја ча сву да. Она ја ча у Ен-
гле ској, САД, Фран цу ској, Не мач кој, где су му сли ма ни до шља ци 
и ко ји ма су зе мље до ма ћи ни пру жи ли стан дард ко ји са мо мо гу да 
са ња ју. А они се ипак бу не про тив та квог по рет ка и по ку ша ва ју 
да га тран сфор ми шу у ислам ски. Ја сно је он да ка кво по на ша ње се 
мо же оче ки ва ти од му сли ман ске ма њи не у Ки ни или би ло где дру-
где у све ту. Је ди но ре ше ње би ло би се ку ла ри за ци ја али она ниг де 
ни је да ла ре зул та те и се ку лар не тен ден ци је у ислам ском све ту се 
то пе као снег у про ле ће. Ове ре чи мо жда зву че пе си ми стич ки али 
је бив ши пре ми јер Ен гле ске Вин стон Чер чил ре као ‘’Оп ти ми ста је 
са мо ло ше ин фор ми сан чо век’’.

Miroljub Jevtic

ISLA MIC EX TRE MISM AS A FORM 
OF CHI NA EN DAN GE RING

Sum mary
Chi na is one of the ma jor world po wers. This fact of ten ma sked 

the pro blems that such a big co un try can ha ve. One of them is the Isla-
mic ex tre mism Isla mic ex tre mism is re la ted pri ma rily to Turkic ethnic 
group called the Uyghur . But the religious connection exceed ethnic 

27)  Исто, стр. 77-78.
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boundaries and other Muslims from China participate in this move-
ment. China successfully fight this phenomenon but it is far from com-
pletely overcome it . Especially as Turkey’s new policy is beginning to 
show interest for this question. All this jeopardize interests of China in 
the Islamic world, where China buy the oil.
Key words: China, Uyghur Islamic extremism, vulnerability, stability, Interna-

tional cooperation, oil.
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Abstract
Chi na has a lar ge Mu slim po pu la tion. Re cently this po pu la tion 

im po sed the ir de mands to the cen tral aut ho rity .Se ve ral se ri o us con-
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flicts bet we en ma jo rity Chi ne se and Mu slims ha ve pro ven that a se-
ri o us thre at to pe a ce exist in that part of the world. Mu slims, on the 
world le vel, are con nec ted to each pro blem of Mu slims in Chi na and it 
switches to the ove rall Si no-Mu slim re la ti ons. Chi na has lar ge in te rests 
in the Isla mic world. Thus, for exam ple. Sup pli es of oil and sel ling che-
ap Chi ne se go ods. 

Un til re cently, the pro blems of Mu slims we re pre sen ted in et hnic 
terms. It is mo re su i ted to Chi ne se aut ho ri ti es, be ca u se the con flict with 
et hnic cha rac te ri stics has a much smal ler ex tent than con flict with re li-
gi o us con no ta tion. Most Mu slims from tro u bled pro vin ces are Uyghur , 
Tur kic pe o ple. If the pro blem is ta ken as et hni cally then it will be li mi-
ted to Tur kic na ti ons. And it is seen. Tur kish aut ho ri ti es ha ve re ac ted in 
the na me of et hnic Uyghurs re la ted. Ho we ver, if the pro blem is re li gi o-
us, then it can be pro blem of en ti re Mu slim world. It can be big pro blem 
be ca u se the num bers of Chi ne se is si mi lar to the num ber of Mu slims 
.That’s why at the be gin ning of the pro blem Chi ne se aut ho rity avoid to 
spe ak abo ut , but la tely they star ted to talk abo ut it. Chi ne se aut ho ri ti-
es now po ints out that among the re bels in Chi na are ra di cal Isla mists. 
The ir goal is not a strug gle for et hnic rights, but for an Isla mic sta-
te. This pre sents ex pan si o nism rat her than se ces si o nism. Isla mic sta te 
me ans that the who le Chi na sho uld be re struc tu red in ac cor dan ce with 
Islam. This me ans to de mo lish the exi sting or der and ma ke isla mi za tion 
.In spi rers for the Chi ne se Mu slim are all im por tant the o re ti ci ans of Isla-
mic ex tre mism. As for exam ple Said ebu l’ Ala al Mew du di, or Ha san al 
Ba na and Seiyyd Qutb. The pre sen ce of Al Qa e da we re re cor ded among 
Chi ne se Isla mists, as well as Chi ne se Isla mists are pre sent everywhe re 
in the world wa ging Ji had, for exam ple in Afg ha ni stan. The re are now 
Chi ne se Mu slim ar re sted in Afg ha ni stan which we re in Gu an ta na mo 
pri son. The ir com pa tri ots in Chi na now apply sa me met hods in Chi na. 
And the lost in hu man li ves and go ods in last clas hes we re enor mo us 
.At tack on the po li ce sta tion in Uygurh re gion when lot of Chi ne se po-
li ce men we re kil led is the big gest pro of for that.

If it wants sta bi lity, Chi na will ha ve to de vo te gre at at ten tion to 
the phe no me non of Isla mic ex tre mism, which thre a tens its pe a ce.
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