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Since our last article in 
vexiINFO 101+ (2009) has been 
published many changes oc-
curred in Somalia where domi-
nant position is held by Islamic 
al-Shabaab militia that still con-
trols most of the country. Hara-
kat al-Shabaab al-Mujahideen 
(Movement of Striving Youth) is 
said to control most of the 
southern and central parts of 
Somalia as of the end of 2010. 
The al-Shabaab´s headquarters 
in Kismaayo displays the so-
called Administration flag in 
white and black under Fig. 1. 
Unfortunately, we are not able 
to decipher inscriptions shown 
on that flag. Ahlu Sunna Wal-
jama´a is a moderate Sunni pa-
ramilitary group opposed to the 
radical Islamists from al-
Shabaab. They won large victo-
ries in Central Somalia between 
January 2009 and March 2010. 
However, the influence of this 
religious sect has been gradu-
ally limited to the present area in 
northern part of Galguduud re-
gion. Its troops are marching 
below a green flag framed in red 
under Fig. 2. Both colours, fig-
ures of yellow star and crescent 
and writings (Allahu Aqbar! and 
shahada) stress a religious 
character of this symbol. 
Jubaland is another isolated 
bastion of the federalists in 
Southern Somalia.  

                                    >>> 



 

 

 
V návaznosti na naše předcházející informace z vexiINFO č. 69+ (2003), 95+ (2008) 

a 101+ (2009) bychom rádi pojednali o dalším politicko-správním vývoji v této východoafric-
ké zemi, zmítané kmenovými a válečnými rozbroji ještě 20 let poté, co byla svržena posled-
ní ústřední vláda prezidenta Barreho, která byla schopná kontrolovat celé území Somálska. 
Dnes přechodná federální vláda ovládá pouze úzký pruh území kolem hlavního města. 

 
                                                                        

  
 
Milice AL-ŠABÁB (Harakat ash-Shabāb al-Mujāhidîn, HSM) nebo „Hnutí snažící se 

mládeže“ se postavily proti mírové smlouvě z ledna 2009, kterou v Džibuti uzavřela proza-
tímní vláda s opoziční kmenovou Aliancí 
pro znovuosvobození Somálska, i proti své-
mu bývalému nejvyššímu představenému 
ze Svazu islámských soudů a umírněnému 
klerikovi Sheikhu Sharifu Sheikh Ahmedovi, 
na kterém se obě smluvní strany shodly 
jako na novém prezidentovi. Poté, co se 
etiopské jednotky stáhly 26.1.2009 ze ze-
mě, začal al-Šabáb vojenské tažení proti 
bývalému spojenci Sheikhu Ahmedovi a 
jeho Svazu islámských soudů a ozbroje-
ným silám vlády a Aliance, ovládajícím celé 
střední Somálsko a většinu jihu, zatímco al-

Šabábu patřily jen oblasti Baay a Dolní Shabelle. V průběhu jara 2009 se vojska islamistů 
zmocnila celého jihu a zřídila své hlavní velení v místním přístavu Kismaayo, do konce roku 
2010 obsadila území, která v zásadě ovládá dnes. Nad úřady oblastí spravovanými al-
Šabábem vlaje jeho tzv. správní vlajka (Obr. 1) s černými nápisy na bílém listu, resp. bílými 
na černém kruhovém poli uprostřed, zatímco jeho jednotky postupují pod válečnou vlajkou, 
na níž jsou černá a bílá barva prohozeny.1) Nápisy na vlajkách se nám zatím nepodařilo 
specifikovat. 

 
Za umírněnou složku politického islámu je vedle al-Šabábem potlačeného Svazu 

islámských soudů považována i súfíjská sekta AHLU-SUNNA WAL-JAMA´A (ASWJ). Ta se 
v prosinci 2008 zapojila do bojů na straně 
federalistů a v lednu 2009 vytlačila síly 
Svazu islámských soudů z oblasti Galgu-
duud ve středním Somálsku, kterou záhy 
celou obsadila a stala se tak poslední hrází 
proti pronikání radikálů z jihu směrem na 
sever. Od března 2010 byl však pod sou-
středěným tlakem al-Šabábu a jeho spojen-
ců z Hizbul-Islámí vliv sekty postupně ome-
zován na sever Galguduudu, kterému vlád-
ne dosud. Území ovládané sektou, jehož 
centrem je Abuwaq a nejvyšším představi-
telem hlava státu Sheikh Omar Sheikh Mu-

hammad Farah, vystupuje pod její vlajkou (Obr. 2), kterou tvoří zelený list s úplným červe-
ným lemem. Uprostřed se nachází sevřený půlměsíc cípy k hornímu okraji listu a mezi nimi 
pěticípá hvězda, vše žluté. Po stranách půlměsíce jsou dvě slova žlutého nápisu Alláhu 
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Akbar (Bůh je velký), nad ním pak bílá šaháda; 
religiózní symbolika vlajky je zřejmá na první po-
hled.2) 

 
Další osamocenou baštou federalistů na 

jihu Somálska je JUBALAND, vytvořený v r. 2010 
v severní části oblasti Gedo zastánci modelu sa-
mosprávného Puntlandu jako autonomní součás-
ti federalizovaného Somálska. Za podpory sou-
sední Keni, která měla zájem na vytvoření náraz-
níkové zóny v oblastech ovládaných islamistic-
kým al-Šabábem, se tady konstituoval koncem 
roku 2010 relativně autonomní stát s hlavním 
městem Doolow Bay na horním toku řeky Juba. 
Tzv. Jubalandská iniciativa si za svůj symbol vy-
brala vlajku „druhého“ Jubalandu, vytvořeného 
v lednu 2006 v okolí přístavu Kismaayo přívržen-
ci tzv. Juba Valley Alliance (JVA), kteří přehod-
notili své rozhodnutí z 18.6.2001 připojit se 
k prozatímní federální vládě a obnovili autonom-
ní Jubaland. Tento tzv. druhý Jubaland trval mé-
ně než rok, když jej islamisté dobyli 24.9.2006, 

kdy bez jediného výstřelu vstoupili do Kismaaya. 
Zatímco však vlajku z r. 2006 tvořil list rozdělený 
v poměru šířek 1:2 na dva svislé pruhy – modrý 
žerďový a zelený vlající s bílou pěticípou hvězdu 
uprostřed modrého pole, vlajka současného Ju-
balandu (Obr. 3) k němu přidává bílou šahádu 
při horním okraji zeleného pole.3) Ačkoliv původ-
ní jubalandská vlajka z r. 1998, o které jsme psali 
ve vexiINFO 95+, vyjadřovala spojením červené-
ho a zeleného svislého pruhu jednotu kmenů Di-
gil a Rahanwein v tomto společném autonomním 
státě a bílá hvězda uprostřed vyjadřovala prioritu 
somálské jednoty nad oběma kmeny, tato vlajka 
vyjadřuje prioritu společného federálního státu 
nad náboženstvím, zvýrazněným v nejnovější 
variantě doplněním šahády. 

 
Jubaland by se měl spolu se zbytkem 

oblasti Gedo, jakož i oblastmi Dolní a Střední 
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Founded in 2010, this relatively 
autonomous region situated in the 
north of Gedo region displays the 
same flag as Jubaland in 2006 – 
two vertical stripes of blue and 
green in ratio 1:2 and charged with 
a white star in the centre of a blue 
field – but a white line of shahada 
has been added to the upper edge 
(Fig. 3). On 3.4.2011, the Azania 
State of Somalia was proclaimed 
in Nairobi in order to retake terri-
tory of Gedo, Lower and Middle 
Juba from al-Shabaab  and to es-
tablish a buffer zone between 
Kenya and the Islamist insurgency 
in Southern Somalia. Flag of three 
stripes (W,B,R) as given under Fig. 
4 was used on that occasion.  Sup-
ported by the Ahlu Sunna group, 
the Hiiraan Regional Govern-
ment of Somalia was established 
in Hiiraan and Gedo regions in July 
- November 2010 and January – 
March 2011 periods; both regions 
are under control of the Islamists 
now. This semi-autonomous region 
known as the Hiiraan State used a 
light blue flag (Fig. 5) charged with 
a big white star in the upper fly and 
a white triangle at the hoist; two 
blue palm-trees recall two regions 
forming this state. The similar ini-
tiative was the “Somali Central 
State” or Bartahamaland pro-
claimed by the exiles from western 
parts of Galguduud and Galmudug 
regions in Leicester (UK) on 
30.05.2010. The proposed sym-
bols of this state are given under 
Fig. 6 and Fig. 7. However, after 
the supporter of this initiative - 
Ahlu Sunna Waljama´a - was 
forced to fall back from Southern 
Somalia to the core area of the in-
tended Central State of Somalia in 
December 2010, all prospects for a 
new state came to nothing. There 
are two separate entities situated 
in the buffer zone  

                                        >>>  

 



 

 

Jubba, které dosud ovládá al-Šabáb, stát součástí většího autonomního státu AZANIA 
(Azania State of Somalia) s 1,3 miliony obyvatel a střediskem správy v Kismaayu. Nový 

stát po sedmidenním jednání politického 
exilu v keňském Nairobi vyhlásil 3.4.2011 
jeho právě zvolený prozatímní prezident 
prof. Mahamed Abdi Mahamed „Gaandi“. 
Vlajka a znak Azanie jsou patrně stanoveny 
v nové ústavě o 81 článcích, přijaté 
30.3.2011, byť se ceremoniál vyhlášení no-
vého státu odehrál pod somálskými státní-
mi symboly. Známe pouze podobu vlajky, 
tvořené třemi vodorovnými pruhy – bílým, 
modrým a červeným (Obr. 4) 4), o její sym-
bolice zatím nic nevíme. 
 
Na podporu ofenzívy sil sekty ASWJ na 

pozice al-Šabábu a Hizbul-Islámí v oblastech Hiiraan a Gedo v červnu 2010 byla v hlavním 
keňském městě Nairobi 13.7.2010 vyhlášena zástupci kmene Hawadle, kteří zde zorgani-

zovali konferenci příslušníků tohoto klanu, 
exilová administrativa somálské oblasti Hii-
raan (Hiiraan Regional Government of So-
malia), známá i jako tzv. HIIRAANSKÝ 
STÁT v čele s prezidentem Dr. Mahamuu-
dem Abdi Gaabem. Již v listopadu 2010 se 
však ozbrojenci ASWJ stáhli na území, kte-
ré ovládají dosud, a naděje na udržení pro-
federální enklávy v islamistickém středním 
Somálsku skončily. Od ledna do března 
2011 sice autonomní Hiiraanský stát se 
střediskem ve městě Ferfer na etiopské 
hranici existoval, v polovině března byl 

však obsazen al-Šabábem. Na své vlajce deklaroval oddanost federovanému Somálsku – 
její světle modrý list překrývá bílý trojúhelník v žerďové části a velká bílá pěticípá hvězda 
ve vlající části, posunutá mírně nahoru. Uprostřed trojúhelníku jsou dvě modré palmy vy-
růstající ze společného pažitu (Obr. 5).5) Bližší symbolika vlajky nám není známa. 

 
Obdobnou iniciativou byl tzv. STÁT STŘEDNÍ SOMÁLSKO (Dowlad Goboleedka 

Bartamaha Soomaaliya, SCS), známý také jako Bartamahaland. Dne 30.5.2010 jej 
v britském Leicesteru vyhlásila skupina exulantů ze západní částí oblastí Galguduud a Gal-
mudug, které v té době ovládaly síly pro-federalistické sekty ASWJ, resp. neutrálních kme-
nů Západního Galguduudu. Vedeni kmenovým předákem Mahamedem Haashi Abdim na-
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vrhli autoři výzvy připravovanému státu vlajku i státní znak. Vlajku měl tvořit modrý list 
s bílým půlměsícem, nakloněným k vlajícímu cípu, a bílou pěticípou hvězdou, jejíž dva cípy 
spočívají na imaginární spojnici obou vrcholů cípků půlměsíce. Při dolním okraji je černý 
anglický (!) nápis Somali Central State; prakticky se  však používala vlajka bez nápisu 
(Obr. 6). Státní znak Středního Somálska (Obr. 7) tvořil v kruhovém zeleně lemovaném 
poli realistický výjev s písečnou savanou se stromem v přirozených barvách v popředí pod 
modrým nebem s bílými obláčky. Pod diskem byl na žluté stuze černý nápis DOWLAD GO-
BOLEEDKA BARTAMAHA SOOMAALIYA, zpoza stuhy vychází na každé straně po jedné 
vavřínové větévce s 11 lístky (vše zelené); zelená jsou rovněž tři písmena S, C a S ve vr-
cholech imaginárního trojúhelníku umístěného uvnitř kruhového pole.6) Když se však 
v prosinci 2010 pod tlakem islamistů z jihu stáhla vojska ASWJ do okolí svého střediska 
Dhusa Mareb a obsadila i dosud neutrální oblast Západního Galguduudu, jehož území mě-
lo být srdcem Středního Somálska, naděje na jeho reálné vyhlášení vzaly za své. Informa-
ce o jeho proklamaci v lednu 2011 se později ukázaly jako mylné. 

 
V únoru 2009 se na doteku vlivu dvou federalistických sil – sekty ASWJ a autonom-

ního Galmudugu vytvořila nová oblast příslušníků kmene Saleeban známá jako XIMAN & 
XEEB s hlavním městem Cadaado, která 
se odtrhla od Galguduudu a  stala se sou-
částí Galmudugu. V polovině roku 2009 se 
nová oblast stává nárazníkovým pásmem 
mezi federalistickým Galmudugem a vý-
chodní polovinou oblasti Galguduud, z níž 
spřátelené Sunnity z ASWJ vytlačuje radi-
kální al-Šabáb. Až do března 2011 byl Xi-
man a Xeeb  považován za spojence pro-
zatímní federální vlády; nyní však uzavřel 
příměří s al-Šabábem za cenu své neutrali-
ty. Autonomní oblast nazývaná nyní jenom 
XIMAN používá  bílou vlajku se znakem 
uprostřed (Obr. 8). Ten tvoří bílé kruhové pole s tmavozeleným košatým stromem upro-
střed, vyrůstajícím z namodralé půdy; z jeho koruny vystupují dvě somálské vlajky. V bílém 
mezikruží je modrými písmeny proveden opis – v horní polovině somálsky 
(JAMHUURIYADDA SOOMAALIYA – MAAMULKA XIMAN & XEEB), v dolní polovině – od-
dělené uprostřed čárkou - anglicky (REPUBLIC OF SOMALIA – XIMAN & XEEB ADMINIS-
TRATION).7) 

 
AUTONOMNÍ STÁT GALMUDUG, byť byl v průběhu let 2009-2011 z jihu tlačen 

zprvu spojeneckou sunnitskou sektou 
ASWJ a od července 2009 však především 
nepřátelskými milicemi al-Šabáb, uhájil 
svou relativní samostatnost a územní roz-
sah z ledna 2009. Ačkoliv na webových 
stránkách galmudugské vlády neustále vla-
je somálská vlajka, zdá se, že po vzoru 
Puntlandu i tento autonomní stát opustil v r. 
2010 federální symboliku a jako své vlajky 
používá (snad prozatímně, ústava se do-
sud připravuje) svůj státní znak na bílém 
listu (Obr. 9).8) 

 
Změnu státních symbolů máme na druhé straně potvrzenu v případě SOMÁLSKÉ-

HO STÁTU PUNTLAND. Novou vlajku schválila Poslanecká sněmovna 22.12.2009 
v podobě listu, rozděleného na tři vodorovné pruhy – světlomodrý s bílou pěticípou 
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between pro-federalist Puntland 
in the north and a territory con-
trolled by Islamist al-Shabaab in 
the south: the earlier Galmudug 
Autonomous State of Somalia (f. 
2006) and a newly created Ximan 
Administration of the Republic 
of Somalia. Originally pro-
federalist region was established 
in February 2009 under the su-
pervision of the Ahlu Sunna 
group, but it became neutral in 
March 2011 following the attacks 
of al-Shabaab and the conse-
quently closed armistice. The re-
gion of the Saleeban tribe dis-
plays a white flag charged with 
the seal of local administration as 
under Fig. 8. It seems that also 
Galmudug has changed its flag 
following the example of Puntland 
– it has also abandoned the So-
malia official symbolism and 
hoists a white flag (Fig. 9) 
charged with its current coat-of-
arms. Namely, the Puntland 
State of Somalia adopted its own 
state flag on 22.12.2009 for the 
first time since it’s creation in 
1998. Simultaneously, new flag 
shows the fact that the state is 
ready to strengthen its political 
importance as part of the Somali 
federation. New flag (Fig. 10) 
symbolizes Somalia in its upper 
horizontal stripe while a white 
stripe has to symbolize the peace 
and stability of the region and the 
green one stands for the natural 
wealth of Puntland. Ahead of 
presidential election held in Janu-
ary 2009, the internal political 
situation in Puntland was tensed 
up and lead to incorporation of 
both regions on borders with the 
neighbour Somaliland into Punt-
land – the Maakhir State of So-
malia on 11.01.2009 and the 
Northland State of Somalia  
              >>> 

hvězdou uprostřed, bílý a zelený (Obr. 10). Modrý 
pruh symbolizuje Somálsko, jehož vlajku vlastně 
představuje a jehož součást Puntland tvoří, bílý 
symbolizuje mír a stabilitu oblasti, zatímco zelený 
připomíná přírodní bohatství země.9) Vlajka vzešla 
ze soutěže, kterou otevřela rada ministrů Puntlan-

du poté, co 25.5.2009 schválila novou ústavu stá-
tu, která předpokládá přijetí vlastních symbolů, a 
předložila ji ke schválení parlamentu; ten novou 
ústavu schválil 29.6.2009. Puntland tak zahájil 
proces přechodu na vlastní symboliku i u těch dal-
ších entit, které se po jeho vzoru hlásí 
k příslušnosti k federativnímu Somálsku a dosud 
používaly vlajku a znak Somálska. Zaznamenali 
jsme to již u Galmudugu, stejný případ je i dosa-
vadní Severní kraj Somálska. Současně s novou 
vlajkou byl přijat i vlastní státní znak Puntlandu. 
Podobně jako somálský znak jej tvoří štít fran-
couzského typu korunovaný maurskou korunou a 
dvakrát polcený na zelené, bílé a modré pole. 
V bílém poli se nachází hnědý  domorodý džbán, 
v modrém pak bílá pěticípá hvězda. Svou podo-

bou i symbolikou obsah štítu navazuje na novou 
vlajku, zatímco koruna symbolizuje státní suvere-
nitu a dvě zkřížené palmové ratolesti, tvořící spolu 
se dvěma překříženými kopími přirozených barev 
podnoží dvěma hnědým koníkům jako štítonošům, 
vyjadřují touhu obyvatel po míru; kopí jsou ovinuta 
zlatou stuhou. Na některých webových stránkách 
však džbán v prostředním poli štítu chybí 
(Obr. 11).10) Ve sledovaném období se dostal 
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Puntland do intenzivních bojů se sousedním Somalilandem, a to nejen kvůli sporu o svr-
chovanost nad oblastmi Sool, Sanaag a Cayn, jak o něm budeme hovořit později. Dne 
11.1.2009 totiž anektoval Maakhirský stát, který fungoval jako nárazníkové pásmo při hrani-
ci se Somalilandem. 

 
 Anexí Maakhiru Puntlandem se v lednu 2009 obnovilo napětí na puntlandské 

hranici se Somalilandem, jež se promítlo rovněž do situace v dalších oblastech, na něž si 
činily nárok oba státy – v Soolu, Sanaagu a Caynu.  Ty se v r. 2008 prohlásily spolu se zá-
padní částí oblasti Sanaag autonomním státem SEVERNÍ KRAJ SOMÁLSKA, v němž poli-
tický vliv uplatňoval sousední Puntland. 
V souladu s jeho politikou se také tato nová 
autonomie kmene Dulbahante přihlásila 
k symbolice Somálské republiky. Neoficiál-
ně se však v této části Somálska používala 
světle modrá vlajka s velkou bílou pěticípou 
hvězdou ve vlající a doleva hledící hnědou 
koňskou hlavou v žerďové části; nad a pod 
ní pak byl bílý nápis DARWIISHLAND OF 
SOMALIA (Obr. 12).11) Tyto tři oblasti jsou 
totiž také známé pod názvem Darwiishland (tedy „Země dervišů“ podle vlivu tradičních der-
višských řádů od 20. let 20. století v domorodých orgánech veřejné správy, známých jako 
khusuusi). Koncem února 2009 zanikla po Maakhiru i existence Severního kraje, který byl 
po vytvoření koaliční vlády v Garowe rovněž integrován do Puntlandu, resp. západní část 
Soolu obsadil Somaliland a Cayn se tak stal puntlandskou enklávou v Somalilandu. 
V reakci na rozbití Severního kraje se v říjnu 2009 sešlo v Nairobi 42 delegátů tradičních 
kmenových i politických vůdců z oblasti Soolu, Sanaagu a Caynu, aby zřídilo společné poli-
tické vedení těchto tří oblasti – tzv. Velení pro záchranu a sjednocení (Hoggaanka Badbaa-
dada iyo Midyanta), spolupracující 
s Puntlandem; jeho předsedou se stal Sale-
ban Ahmed Isse. V listopadu 2010 byla 
však caynská enkláva z velké části obsaze-
na armádou Somalilandu. A tehdy byla prá-
vě na jejím území ve městě Buuhoodle vy-
hlášena FEDERACE SOOL, SANAAG & 
CAYN (SSC). Té se v součinnosti se spřá-
telenou armádou Puntlandu podařilo do 
konce roku 2010 nejen vytlačit somaliland-
ská vojska z celé oblasti Cayn, ale i ze zá-
padního Soolu a z jihu Sanaagu, takže sou-
časná rozloha Federace SSC v zásadě od-
povídá území bývalého Severního kraje. Pravděpodobně již na nairobské konferenci byla 
přijata i nová vlajka SSC – tvoří ji bílý půlměsíc s hvězdou a šavlí na tmavomodrém listu, 
při jehož horním okraji se nachází zelený pruh (Obr. 13); symbolika vlajky nám zatím není 
známa.12) Poprvé byla prezentována na jiném setkání diaspory v Columbusu (Ohio) dne 
12.6.2010. 

 
Poslední novou entitou, která se ve sledovaném období objevila na politické mapě So-

málska, resp. od něj se zcela distancujícího Somalilandu, je AWDALLAND, vyhlášený v r. 
2010 na území nejzápadnější jeho výspy při hranicích s Džibutskou republikou. Dne 
8.9.2009 byl ve středisku oblasti Awdal Boramě vyhlášen „Stát oblasti Adal“ (Regional 
State of Adal), navazující svým názvem na mocný Adalský sultanát, který se na „rohu Afri-
ky“ nalézal v 16. století a podle nějž se jmenuje i stávající oblast. Nový autonomní stát se 
hlásí k federálnímu Somálsku a odmítá svrchovanost odpadlického Somalilandu nad 
svým územím. Prohlášení autonomního státu zahrnuje i obrázek jeho vlajky, vysvětlení 
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její symboliky však chybí, i když odkaz na somálské symboly je 
evidentní. Vlajku (Obr. 14) tvoří list o poměru stran cca 3:7 roz-
dělený na tři svislé pruhy (světle modrý, bílý a světle modrý), po-

měr jejichž šířek se má jako 3:5:3. Uprostřed bílého pruhu jsou 
modré obrysy půlměsíce a hvězdy.13) 

 

Jaroslav Martykán 
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>>>  
in February 2009; the western 
part of the Sool region was occu-
pied by Somaliland. In October 
2009, 42 delegates of traditional 
tribal and political leaders from 
regions of Sool, Sanaag and 
Cayn of former Northland met in 
Nairobi in order to establish a 
common political leadership of 
those regions – Command for 
Salvation and Unification – that 
would cooperate with Puntland. 
Later on, the Federation of 
Sool, Sanaag and Cayn (SSC) 
was proclaimed in November 
2010. The three regions claimed 
by both Somaliland and Puntland 
display the same flag as given 
under Fig. 13 and referring to So-
mali symbolism and Islam. The 
last enclave of the Somali feder-
alism has appeared in Somali-
land or it’s the westernmost re-
gion of Awdal, respectively. The 
Regional State of Adal - an 
autonomous region within a fed-
eral Somalia - was proclaimed on 
08.09.2009 in Borama and effec-
tively established in 2010. The 
local administration does not rec-
ognize the secessionist Somali-
land government's claim to sover-
eignty or to its territory. A new 
region - known as Awdalland as 
well - uses a white and blue flag 
(Fig. 14) referring apparently to 
that of Somalia.      

 

Translated by author. 
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