مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر («( )24اتحاد دادگاههای اسالمی» و «والیات اسالمی»
سومالی (( ))1قسمت )49
مصداقهائی در میان حنفی ها (عثمانی و جمهوری اسالمی ترکستان شرقی و امارت اسالمی
افغانستان) و شیعیان  12امامی (جمهوری اسالمی ایران) و نجدیت (امارت اسالمی هورامان) را ذکر
کردیم ترجیح می دهم با ذکر دو مثال در میان شافعی های سومالی و مالکی های شمال مالی بحث در
این زمینه را که پیام خودش را رسانده و بقیه ی موارد جنبه ی تکرار دارد را خاتمه دهیم و در پایان
به یک جمع بندی دست پیدا کنیم و ببینیم از میان این چند نمونه و تجربیات مشابه آنها که ذکر نکرده ایم
کدامیک همچون یک وسیله و قالب و «ابزار» برتر بهتر از سایرین می تواند ما را «در وضع
موجود» به حکومت اسالمی بر منهج نبوت و تحقق وعده ی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در مساله
ی حکومت داری «ث ُ َّم ت َ ُك ُ
علَى ِم ْن َهاجِ النُّب َُّوة» برساند .بِإ ِ ْذ ِن َّ
َللاِ
ون ِخ َالفَةٌ َ
«اتحاد دادگاههای اسالمی» و «والیات اسالمی» سومالی ()1
کفار سکوالر جهانی که دوران به اصطالح استعمار کهنه را کنار گذاشته بودند روش استعمار نو و فرا
نو را در پیش گرفته اند به همین دلیل زمانی که کشورهای سکوالر ایتالیا ،فرانسه و انگلستان به ظاهر
می خواهند به سومالی استقالل بدهند در انتخابات سال 1340ش (1961ن) و طی رفراندومی
ساختگی حکومت پارلمانی براساس مدل حکومتی خودشان و یکی از دست نشاندگان خودشان را بر
مسلمین سومالی تحمیل می کنند که از دل این حکومت سکوالر در سال 1348ش (1969ن) نظامیان
سکوالر به رهبری ژنرال محمد سیاد بری طی کودتایی به قدرت می رسند.
سومالی پس از آنکه توسط کفار سکوالر جهانی چون انگلیس و ایتالیا و فرانسه اشغال می شود و در
بخشهای مختلفی چون کنیا و جیبوتی و اریتریا و اتیوپی و ...تقسیم می شود در برهه ای از زمان این
بخش از سومالی همچون سایر مناطق دنیا تبدیل به محلی برای رقابت دو قطب سکوالر -سوسیالیستی
شوروی و سکوالر -لیبرال آمریکا و شرکایش تبدیل می شود.
در این دوران محمد سیاد بری معروف به زیاد باره در کشور سکوالریستی ایتالیای موسولینی آموزش
نظامی دیده بود .موسولینی یک سکوالر  -سوسیالیست بود که به اندیشه های ملی گرایانه و فاشیسم
گرایش پیدا کرد .محمد سیاد بری هم از ایتالیا اندیشه های نژاد گرائی و ملی گرائی را با خود آورد و با
سکوالر ناسیونال
سوسیالیسم و لنینیسم مخلوط نمود و حتی قیافه و سبیلهای خود را نیز مثل هیتلر
ِ
سوسیالیست در آورده بود؛ محمد زیاد باره با چنین عقاید ملی گرایانه و سوسالیستی از سال 1348ش

(1348/7/29ش) تا 1369ش (1369/11/6ش) ابتدا با حمایتهای سکوالریستهای غدار و جنایتکار
شوروی و سپس آمریکای بدتر از آن به مدت  21سال رئیس جمهور «جمهوری دمکراتیک سومالی»
شد.
با این وجود چون جامعه ی شافعی مذهب سومالی هم مثل سایر جوامع اسالمی به شدت پایبند به
شریعت هللا تعالی بودند به همین دلیل سکوالریسم طبق عادت باستان و کنونی خود به تدریج و متناسب
با واکنش جامعه ،پروسه ی سکوالریزاسیون خود را به پیش می برد و می بینیم که در سومالی در
مسائلی خاص و فردی آزادی هائی به مسلمین داده بود و در مواردی ادای مسلمین را نیز در می آورد.
انگار محمد گرجستانی مشهور به قاضی محمد در میان کوردهای شافعی مذهب شهر مهاباد یا محمد
علی جناح پاکستان یا جمال عبدالناصر مصر یا صدام حسین عراق و مصطفی کمال پاشا ترکیه و
سایر سکوالریستهای محلی خائن به اسالم و مسلمین این بار در میان مردم شافعی مذهب سومالی با نام
محمد سیاد بری سر بر آورده.
این زیاد بری ابتدا کتابت و رسم الخط موجود میان مسلمین را به التین تغییر داد همان برنامه ای که
مصطفی کمال پاشا در ترکیه و مزدوران اوجاالن و بارزانی آن را پیاده کردند و همان کاری که محمد
اصالتا ً گرجستانی در مهاباد در سر داشت.
شوروی بعد از عقب نشینی سومالی در جنگ با اتیوپی میان سومالی و اتیوپی به انتخاب دست زد و به
دلیل جمعیت و وسعت بیشتر ،اتیوپی را انتخاب کرد .در این ایام فورا ً آمریکا از کانال شاه ایران در
سال 1356ش به کمک زیاد باره شتافت 1.و به این شکل در جنگ سرد بین شوروی و غرب در نهایت
غرب در سومالی برنده می شود.
محمد زیاد باره در باره ی سیاستهای حکومت سکوالر -سوسیالیست شوروی می گوید :این دولت در
زمانی که غرب دشمن تمام عیار سومالی شده بود ما را ترک کرد ـ همانند تخلیه افغانستان و رها
ساختن دولت کمونیستی کابل در دست دشمنان.
اما در واقع الزم است گفته شود که زیاد بری مثل تمام سکوالریستها دارد دروغ می گوید چون
حکومت سکوالر سویالیست شوروی به میل خودش از افغانستان نرفت بلکه بیرون رانده شد و حتی
مثل محمد گرجستانی (مشهور به قاضی محمد مهاباد) بر اثر معامله ای هم واگذار نشد.
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به هر حال کشور سکوالر سومالی در واکنش به این اقدام شوروی ها ،در دوران ریاست جمهوری
ریگان به مهمترین هم پیمهان آمریکا درشاخ آفریقا تبدیل شد و آمریکا بعد از جدا کردن زیاد بری از
شوروی ها و گرفتن قانونی امتیاز مطالعات ،استخراج و بهره برداری از نفت سومالی به چهار
شرکت آمریکائی که تا کنون و بعد از سالها از سقوط زیاد بری نیز ادامه دارد ،2با پایان جنگ سرد،
حمایتهای خود از حکومت زیاد بری را قطع کرد 3و غدارانه پس از گرفتن آنهمه امتیاز در پی آموزش
نیروهای خاص خود جهت جایگزینی سیاد بری برآمد.
این قاعده ی برخورد تمام کفار از شیطان گرفته تا تمام کفار 6گانه ی آشکار و کفار پنهان داخلی با
مسلمان زاده هاست که ابتدا این مسلمان زاده ها را در مسیر اهداف خودشان قرار می دهند و بعد از
این مسلمان زاده ها برائت می کنند و بعد از انکه به اهدافشان رسیدند این مسلمان زاده ها را دور می
ریزند .حاال شیطان علت برائت خودش از این مسلمان زاده های پیروش را ترس از خدا می داند اما
سایر کفار آشکار و پنهان چنین ترسی هم ندارند بلکه بر اساس منافع خود آنها را نگه می دارند یا دور
ش ْی َ
می ریزندَ .ك َمث َ ِل ال َّ
َاف َّ
َللاَ َربَّ ْال َعالَ ِمینَ
ان ا ْكفُ ْر فَلَ َّما َكفَ َر قَا َل ِإنِي بَ ِري ٌء ِمنكَ ِإنِي أَخ ُ
ْلن َ
س ِ
ان ِإ ْذ قَا َل ِل ْ ِ
ط ِ
(حشر )16/همچون داستان شیطان است که به انسان میگوید  :کافر شو (تا مشکالت تو حل شود) .اما
هنگامی که ( بر اثر وسوسههای شیطان) کافر میگردد ،شیطان میگوید :من از تو بیزار و گریزانم !
چرا که من از خدا ،یعنی پروردگار جهانیان میترسم.
به این شکل سکوالریستهای سوسیالیست شوروی و سکوالریستهای لیبرال آمریکائی محمد زیاد باره
را دست به دست کردند همچنانکه محمد اصالتا ً گرج مهاباد و بارزانی ها و حزب کارگران اوجاالن و
دیگران را هم دست به دست کردند و به همه خیانت کرده اند .البته نمی توان گفت خیانت چون این
کفار سکوالر جهانی به این مزدوران همچون مزدور و ابزاری قابل خرید و فروش و واگذاری نگاه
می کنند و یا همچون دستمال توالت زمانی که کارشان با این دستمال توالتها تمام می شود آنها را به
زباله دانی می ریزند .
زمانی که قبایل مختلف مسلمان بر علیه سیاد بری قیام می کنند آمریکا نه تنها سیاد بری را رها می کند
بلکه احزاب مزدور خودش را که سالها در آماده سازی آنها برای چنین زمانی تالش کرده بود تقویت و
سازماندهی کرد که در نهایت منجر به فرار سیاد بری از سومالی شد.
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به دنبال فرار محمد زیاد بری گروههای مختلف نظامی سکوالر به جان همدگیر و مسلمین شافعی
مذهب سومالی افتادند همان اتفاقی که کومله ها و دمکراتها در ایران و بارزانی ها و طالبانی ها و
اوجالنی ها در عراق و بخشهائی از سوریه انجام دادند یا احزاب هفت گانه و هشت گانه ای چون
ربانی و حکمتیار و دیگران در افغانستان انجام دادند.
جهت از بین بردن این هرج و مرج طلبی ها ابتدا این بخش از سومالی نیز به سه بخش  -1جوبا لند -2
سومالی لند  -3پانتلند تقسیم شد:
 -1در  28اردیبهشت سال 1370ش قبایل پنج استان شمالی سومالی ،جمهوری سرزمین سومالی
یا سومالیلند را به پایتختی «هرگیسا» تشکیل داده و از کشور سومالی جدا شدهاند که باالتر از
 80درصد آنها متعلق به قبیله اسحاق هستند ،اما تاکنون هیچ کشوری آنها را به رسمیت
نشناخته است و در سطح بینالملل تنها به عنوان یک منطقه خودمختار از سومالی شناخته
میشود.
سومالی زمانی که بین کشورهای انگلیس و ایتالیا و فرانسه تقسیم شد این بخش سهم انگلیس بود و در
سال 1280ش (1901ن) توسط «محمد عبدهللا حسن» در این بخش انقالبی اسالمی صورت گرفت و
تا سال 1299ش(1920ن) چهار حمله کفار سکوالر و اشغالگر انگلیسی را دفع کرد .در نهایت این
بخش با اتحاد با سهم ایتالیا در سال 1339ش کشور سکوالریستی سومالی را تشکیل دادند که مسلمین
آن تا کنون از این اتحاد بر اساس سکوالریسم پشیمان هستند.
در این صورت در عمل ،ساکنین سومالی لند به دنبال به چالش کشیدن مرزهایی نیستند که کفار
سکوالر اروپایی در تمام قاره آفریقا و تمام سرزمینهای اسالمی کشیدهاند بلکه در پی احیای آن هستند
چون معیار اصلی برای اینها و اکثر مردمان شاخ آفریقا قبیله و منافع قبیله است نه منافع عمومی
مسلمین و معتقد هستند چگونه زمانی کشورهای مصر و سوریه یا سنگال و گامبیا یک کشور شدند و
بعد از هم جدا شدند اینها نیز باید از این حق برخوردار باشند.
ترکیب رنگ پرچم این سرزمین شبیه پرچم داراالسالم ایران است با این تفاوت که در بخش سبز رنگ
َللاِ » نوشته شده و در قسمت سفید رنگ آن نیز یک ستاره ی
َللاُ ُم َح َّمدٌ َر ُ
سو ُل ه
آن عبارت « َال إِ ٰلهَ إِ َّال ه
سیاه قرار دارد.
در این سرزمین دین رسمی دولتی اسالم است و ترویج هر مذهبی غیر از اسالم غیرقانونی است و هر
چیزی که شریعت هللا حرام کرده باشد حرام و ممنوع شده و دولت ضمن ترویج اصول اسالمی با هر
رفتار غیر اسالمی بر اساس برداشت خودشان از مذهب شافعی برخورد می کند .جالب است بدانید که

در نظام بانکی آن ربا وجود ندارد چون کالً در میان مردم نیز اثری از رباخوری وجود ندارد و در
میان مردم اهل ربا جایگاهی ندارند.
در مورد دین سکوالریسم بارها و بارها عرض کرده ایم که سکوالریستها جهت حفظ قدرت حکومتی و
موجودیت خود اهل سازش و سهل انگاری هستند هللا تعالی در مورد اینها می فرمایدَ « :ودُّوا لَ ْو ت ُ ْده ُِن
فَیُ ْد ِهنُونَ » (قلم )9/ایشان دوست میدارند که نرمش و سازش و سستی و سهل انگاری نشان دهی (،و
در بعضی از مسائل قوانین شریعت را نادیده بگیری و با قوانین ایشان همگام و همآهنگ شوی) تا آنان
هم نرمش و سازش کنند (و در برابر اینها نیز در بعضی از مسائل قوانین سکوالریستی را نادیده
بگیرند و پاره ای از قوانین اسالمی را تحمل کنند)
در اینجا منظور سهل انگاری و جدی نگرفتن قضیه و سستی و سازش است همچنانکه هللا تعالی در
ث أَنتُم ُّم ْد ِهنُونَ (واقعه )81/آیا نسبت به این کالم (قرآن) سستی و
جای دیگری می فرماید :أَفَبِ َهذَا ْال َح ِدی ِ
سهلانگاری میکنید (و آن را جدی نمیگیرید؟)
در این صورت باید برای همه عادی باشد که چرا مثالً در فرانسه و امثال فرانسه سکوالریسم قدمهای
بزرگتری برداشته است و در سکوالریزاسیون جامعه موفق تر بوده است اما در کشوری مثل آمریکا
چنین پیشرفتی نکرده است؟ یا در سرزمینهای مسلمان نشین باید متوجه باشیم که چرا سکوالریسم در
ترکیه چنان قدمهای بزرگی را بر می دارد اما در کشورهائی چون عربستان و سومالی نمی تواند چنین
آسان به پیش رود بلکه ابتدا بر حاکمیت و سپس بر سکوالریزاسیون تدریجی تمرکز می کند؟
در تمام این موارد پاسخ در میزان پایبندی مردم به دین خود و میزان واکنش آنها در برابر
سکوالریستها (مشرکین) نهفته است .مردم هر چه پایبند تر باشند و عالوه بر آن در دفاع از عقاید خود
واکنش قدرتمندانه نشان دهند به همان میزان سکوالریستها عقب نشینی می کنند و امتیاز می دهند و
سازش می کنند و سهل انگار می شوند و سعی می کنند در این مرحله تا فراهم شدن زمینه های مناسبی
که از کانال سکوالریزاسیون جامعه انجام می دهند مسائلی که مردم نسبت به آن واکنش نشان می دهند
را نادیده بگیرند؛ اما چنانچه مردم نسبت به عقاید خود بی تفاوت و سهل انگار باشند و در دفاع از
عقاید و اخالق و اعمال عقیدتی در جامعه سستی نشان دهند و خنثی شوند به همان اندازه سکوالریستها
قدمهای بزرگتری بر می دارند و رویه ی سازشکارانه ی خود را کنار می گذارند.
پس اگر به عنوان مثالی کوچکتر می بینید که چرا در عراق ما با عبارتهای شیعه -سنی  -کورد
مواجهیم  .در اینجا نژاد در برابر نژاد قرار داده نشده است مثالً بگویند تورک و عرب و کورد بلکه
نژاد در برابر عقیده و اسالم قرار داده شده است و به این شکل و به همین سادگی در میان کردها

انسانهای پست تر از سوسکهای سرگین کش نزد هللا تولید شده اند 4که نژادی که مشخص است از چه
کانالی به آنها رسیده است 5را جایگزین اسالم می کنند و سکوالریستها نژاد را به جای هللا و قرآنش و
سنت رسولش صلی هللا علیه وسلم و آنهمه آراء فقهی مذاهب اسالمی معیار قرار می دهند باید به زمینه
هائی نگاه کنید که خود مردم کورد برای چنین موجوداتی فراهم کرده اند .واقعا ً برای شخص و قومی
ننگ است که ادعای مسلمان بودن داشته باشد اما به جای قوانین قرآن و سنت رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم و آنهمه فقهه پویای مذاهب اسالمی معیارش بشود آلت تناسلی پدرش و آلت تناسلی پدرش که نژاد
را به او رسانده جایگزین این منابع شرعی شوند و خودش را به قول رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به
جایگاهی پست تر از سوسکهای سرگین کش نزد هللا تعالی برساند.
در این بخش از خاک سومالی نیز با آنکه قبیله گری حفظ شده است اما مسلمین با پایبندی به اخالق
عقیدتی و واکنش در برابر قوانین و رفتارهای غیر اسالمی اجازه ی پیشروی زیاد به سکوالریستها را
نداده اند و معیار اصلی برای آنها قوانین شریعت هللا بر اساس مذهب شافعی و به میزان درک خودشان
از شریعت بوده است؛ با این وجود همچنانکه سیاستهای حکومت دست نشانده ی کنونی حاکم بر بخشی
از موگادیشو از کانال دول همسایه ای چون اتیوپی یا اعضای ناتو چون ترکیه و دنباله روان ترکیه
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کسانی که به پدران و نياکان مرده ی خود افتخار می کنند ،به قوميت و نژاد خودشان افتخار می کنند ،بايد از اين کار دست بکشند و تمامش
کنند ،و در صورتی که دست بردار نباشند ،نزد هللا تعالی از سوسکی که سرگين و کثافت را با بينی خود می غلطاند ،پست تر خواهند بود .اين
حرف رسول هللا صلی هللا اعليه وسلم است.
ترجمه  :جمااعتی که به پدران خود بر ديگران فخر مينمايند و پدرانشان اکنون مرده و به صورت زغال جهنم در آمده اند بايد از اين کار دست
بردارند و اال آنان ازسوسکی که کثافت را به روی پوزه اش بلند می کند کمتر خواهند بود .خداوند رنگ و اخالق زمان جاهليت و افتخار به
آباء و اجداد را ازشما دورساخته است هرکسی يکی از اين دو حالت را دارد يا مسلمان است و پرهيزگار و يا گناه کار است و نادرست .همه
مردم اوالد آدم هستند و آدم هم از خاک خلق شده است.
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بتحقيقي ]  ،والنسائي في (السنن الكبرى) ( ]8864[ )272/5و ( ]10812[ )242/6وفي (اعمل اليوم والليلة) [ ، ]976وأحمد في (المسند)
( )136/5وابنه في (زوائد المسند) ( ، )136/5وابن أبي شيبة في (المصنف) ( ]19030[ )33/15أو ( ، ]37183[ )456/7وأبو اعبيد القاسم
بن سالم في (غريب الحديث) ( ]422[ )163/3و (( ]467[ )288/3ط مجمع اللغة العربية)  ،والحربي في (الغريب) ( ، )919/3والطحاوي
في (شرح مشكل اآلثار) [ ]3204و [ ، ]3207والهيثم بن كليب الشاشي في (مسنده) ( ، ]1499[ )374/3وابن حبان في [3153اإلحسان] أو
[ 736موارد]  ،والطبراني في (المعجم الكبير) ( ، ]532[ )199-198/1والقطيعي في (جزء األلف دينار) [ ، ]209وأبو نعيم في (معرفة
الصحابة) [ ، ]756والبغوي في (شرح السنة) ( ، ]3541[ )121-120/13والضياء المقدسي في (المختارة) [ ]1242و [ ، ]1244والمزي في
(تهذيب الكمال) ( )330-339/19و ( )330/19النسائي في ((السنن الكبرى)) ( )8864واللفظ له ،وأحمد ( / )21234آلبانی  ،تخريج مشكاة
المصابيح  /4828شعيب األرناؤوط :تخريج المسند  / 21236األلباني  ،السلسلة الصحيحة / 269تخريج صحيح ابن حبان  / 3153ابن حجر
العسقالني :تخريج مشكاة المصابيح  / 404/4األلباني  :السلسلة الصحيحة / 538/1محمد األمين الشنقيطي :أضواء البيان / 527/3السخاوي:
األجوبة المرضية / 623/2شعيب األرناؤوط :تخريج المسند / 21233السيوطي :الجامع الصغير / 629األلباني :صحيح الجامع / 567أخرجه
أحمد ( ،)21271والنسائي في ((السنن الكبرى)) ( ،)10810والطبراني ( )534( )198/1باختالف يسير.

چون قطر به پیش می روند در سومالی لند نیز آل سعود و امارات نقش بارزی دارند و امارات متحد -
استراتژیک رژیم صهیونیستی و آمریکا و تمام دشمنان مسلمین شریعت گرا -دارای پایگاه نظامی در
بندر بربره سومالی لند جهت انجام عملیاتهای هوائی بر علیه مجاهدین شریعت گرا در یمن و بقیه ی
خاک سومالی سرزمینهای اطراف بود .البته قبل از آن ابوظبی یک پایگاه نظامی در بندر عصب در
اریتره تاسیس کرده بود که تا کنون از این پایگاه در چارچوب ائتالف نظامیتحت امر آل سعود و طبعا ً
آمریکا و ناتو و رژیم صهیونیستی برای حمالت هوایی به یمن و سایر مناطق سومالی و سرزمینهای
مسلمان نشین اطراف استفاده میکند.
در کنار این پایگاههای نظامی ،امارات دو بیمارستان عمومی بزرگ با نام « شیخ خلیفه بن زاید آل
نهیان» در بربره و بیمارستانی تخصصی برای زنان ،زایمان و مراقبت از نوزاد در شهر بورائو،
دومین شهر بزرگ در سومالی لند ساخته است .همان کاری که دولت سکوالر ترکیه در موگادیشوی
تحت حاکمیت آمریکا و ناتو کرده است و با آنکه جهت انجام حمالت ناتو و آمریکا و نظامیان خودش
بزرگترین پایگاه نظامی خارج از ترکیه را در جنوب موگادیشو و ساحل اقیانوس هند جهت جنگ با
مسلمین شریعت گرای اهل سنت ساخته و به عنوان عضوی از ناتو طمع خود به نفت سومالی را نیز
پنهان نکرده است 6بزرگترین بیمارستان را نیز با نام «اردوغان» ساخته و بیمارستانی هم برای زنان
و زایمان و مراقبت از نوزاد تأسیس کرده است.
 -2در سال 1384ش (2006ن)نیز در مناطق دیگر سومالی دو گروه عمده به وجود آمدند:
 -1اتحاد نظامیان سکوالر تحت امر و مزدور سی.آی.ای .آمریکا و ناتو که از زمان حاکمیت سیاد
بری شناسائی و سازماندهی شده بودند و با پس مانده های رژیم سکوالر یک جبهه تشکیل داده
بودند و با نام اتحاد برای برگشت صلح و عملیات ضد تروریستی اعالم موجودیت کردند .که
شریف شیخ احمد مدتی با این اتحادیه همکاری داشت.
 -2احزاب مختلف اسالمگرائی که در «اتحاد المحاكم اإلسالمیة» اتحاد دادگاههای اسالمی خود را
سازماندهی کرده بودند.
در زمان بی قانونی و کشت کشتارهای احزاب مختلف و سایر مجرمین ابتدا دسته ای از علماء به
ریاست الشیخ محمد معلم حسن اولین دادگاه اسالمی را در مگادیشو تاسیس کردند اما نیروهای ژنرال
عیدید با توپ و موشک با این تجربه برخورد کردند با این وجود دومین دادگاه اسالمی در خطرناکترین
محله ی جنوب مگادیشو در سال 1370ش (1992ن) با پشتوانه ی عشایر تأسیس شد .مهمترین دادگاه
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اسالمی در سال 1372ش (1994ن) تشکیل شد که باز توسط احزاب سکوالر و به دستور آمریکا
نابود شد.
به دنبال این ،اولین دادگاه اسالمی در سال 1372ش (1993ن) در موگادیشو و در ناحیه مدینه ،به
وسیلهی شیخ علی ذیر تاسیس شد .دومین محکمه در شمال موگادیشو به دست خاندان ابگال ایجاد شد.
به این شکل در مرکز و سایر مناطق سومالی هم دادگاههای اسالمی در خاندانهای مختلف شکل گرفتند.
در سال 1377ش (1998ن) سرهنگ حسن طاهراویس از توابین نظامی حکومت سکوالر سیاد بری
هم دو محکمه در موگادیشو و جنوب سودان تأسیس کرد .این شخص در زمان سیاد بری از موسسین
حزب «حركة االتحاد اإلسالمي» بود که به صورت سری فعالیت می کرد و بعد از دستگیری به اتهام
«فعالیت و دعوت به تسلیم شدن جامعه بهقانون شریعت هللا و بازگرداندن آن به سوی حکومت
اسالمی» به اعدام محکوم شد اما به سفارش ولي العهد آن زمان رژیم آل سعود عبد هللا بن عبد العزیز
حکم او به حبس ابد تقلیل پیدا کرد که اینهم از سوی الشیخ عبد العزیز بن باز سفارش شده بود.
در مرحله ی اول و با افزایش تعداد محکمهها ،مجمعی به نام شورای اجرای شریعت با  63عضو
تأسیس شد که ریاست آن به عهده شیخ علی ذیر بود و سرهنگ حسن ظاهر دبیر کل آن بود.
در سال 1383ش (2004ن) نیز شورای دیگری با عضویت  10دادگاه شکل گرفت که شریف شیخ
احمد ریاست آن را به عهده داشت.
به همین شکل در سایر محله های شهر مگادیشو و خارج از مگادیشو و در سایر شهر ها و روستا های
سومالی دادگاههای مختلف اسالمی با حمایت عشایر و قبایل مختلف جهت تأمین امنیت مسلمین و
مبارزه با جنایت احزاب و گروههای مختلف مسلح و دزدان و گردنه گیران تأسیس شدند.
به این شکل در دی ماه سال1384ش (ژوئیه 2006ن) بیشتر از  93دادگاه شرعی در سراسر سومالی
به وجود آمده بودند که رؤسای آنها ،شورای اتحاد محاکم اسالمی را به وجود آوردند و دارای شورائی
متشکل از  88عضو از نمایندگان شوراهای مختلف بودند که در رأس آن سرهنگ حسن طاهر عویس
قرار گرفت؛ و مسئول اجرائی این شورا نیز شریف شیخ احمد بود .
تا اواخر سال 1384ش (2006ن) تقریبا ً اکثریت خاک سومالی توسط این دادگاههای شرعی اداره می
شد و حکومت دست نشانده ی سازمان ملل موجود در بخشهائی از مگادیشو که از احزاب مختلف
سکوالر جنگ فروش از پس مانده های نظام سکوالر سابق و مزدوران آمریکا و ناتو و دارودسته ی
منافقین شکل گرفته بود در محاصره ی این دادگاههای مختلف اسالمی قرار گرفت.

به این شکل بعد از سقوط حکومت سکوالر سیاد بری در برابر جنگ افروزی ها و جنگهای ویرانگر
داخلی بیشتر از  10حزب از پس مانده های نظام سکوالر و مزدوران سکوالر آمریکا و ناتو و
کشورهای سکوالر همسایه ،مجموعه ای از دادگاههای اسالمی جهت تطبیق قانون شریعت هللا تعالی
تحت عنوان «اتحاد المحاكم اإلسالمیة» به وجود آمدند و توانستند بعد از یک دوره دیکتاتوری و جنایت
نظامی سکوالریستها و جنگهای ویرانگر داخلی احزاب مختلف یک دوره از امنیت را در سومالی به
وجود بیاورند؛ یعنی در واقع چیزی چون تکرار تجربه ی امارت اسالمی طالبان مال محمد عمر در
برابر احزاب مختلف و جنگ طلب داخلی که ستون فقرات هر دو بر طلبه ها و دانشجوها و
تحصیلکرده های علوم فقهی بنا شده بود با این تفاوت که رهبریت طالبان در دست یکی از طلبه های
مجاهد باسابقه و شریعت گرا افتاد اما رهبریت اجرائی «اتحاد المحاكم اإلسالمیة» در دست شریف شیخ
أحمد فردی از دارودسته ی منافقین افتاد .یعنی انگار حکومت را تسلیم مجددی و کرزای افغان کرده
باشند.
نکته ی قابل توجه در داراالسالم تحت حاکمیت «اتحاد المحاكم اإلسالمیة» این است که تمام تفاسیر و
برداشتهای مختلف اسالمی موجود در سرزمین سومالی چون اهل تصوف و انواع شاخه های اخوان و
انواع شاخه های نجدیت و طیفهای مختلف سنتی و مردمی وجود داشتند.
تمام این دادگاهها بر اساس فقه رایج در منطقه ی خود احکام اسالم را تطبیق می دادند و چون افکار و
تفاسیر مختلفی بر سومالی حاکم بود هیچ یک را نمی توان جایگزین دیگری کرد و در واقع هر یک
دارای مختصات خاص حاکم بر برداشتهای شورای علمای موجود در ناحیه و قبیله و خاندان خود
بودند.
این یعنی شورای اولی اال مری که دنبالش بودیم ،شورا های مختلفی با راه کار های مختلف وبرداشت
های مختلف حتی در مناطق مختلف و قبایل مختلف در شورای واحد جمع می شوند .این یک واقیت
است که در اینجا پیاده شد.
در این دوره مشخصه ی بارز همه ،میل به صلح میان مسلمین و گفتگوی شرعی با مخالفین و در پیش
گرفتن تاکتیک تدرج در مساله ی اصالحگری و تالش جهت تقویت استقرار و تقویت عدالت و امور
اقتصادی جهت ارتقای زندگی اقتصادی و رفاه سومالیائی ها بود.
در برابر این پروسه ی بزرگ اسالمی در اسفند 1384ش (مارس2006ن) گروهها و احزاب مختلف
سکوالر و پس مانده های نظام سابق و گروههای مزدور آمریکا و ناتو اتحادیه ای تحت عنوان مبارزه
با ترویسم را تشکیل دادند و با پشتوانه های کفار سکوالر جهانی و طاغوتهای منطقه ای جنگ را بر

«اتحاد المحاكم اإلسالمیة» تحمیل کردند .اما تمام این گروههای سکوالر و مزدور به راحتی و بعد از
سه ماه درگیری از مگادیشو و سایر شهرهای سومالی جارو شدند و مجاهدین «اتحاد المحاكم
اإلسالمیة» بر پایتخت مسلط شدند و الشیح حسن عویس را به عنوان رئیس مجلس «اتحاد المحاكم
اإلسالمیة» و الشیخ مختار أبي زبیر (امیر شباب المجاهدین) را به عنوان أمین عام مكتب التنفیذي و
اجرائی اتحاد المحاكم اإلسالمیة انتخاب کردند.
این سرانجام تمام احزاب مزدور سکوالر و خائن در سرزمینهای اسالمی است زمانی که از پشتوانه
ی کفار سکوالر جهانی و دشمنان دین و ملت بی بهره باشند .اینها در تمام سرزمینهای اسالمی در
برابر ملت مسلمان خود هیچی نبوده و نیستند و آنچه به آنها قدرت دنیوی بخشیده حمایتها و پشتوانه
های نظامی کفار سکوالر جهانی و طاغوتهای منطقه ای بوده است.
اشتباه بزرگ مجاهدین در این دوره این بود که به حیات این سکوالریتهای مزدور و احزاب خائن به
دین و ملت پایان ندادند و انقالب خود را تکمیل نکردند و با گردهمائی های مختلف همچون کارهای
دولت موقت انقالب اسالمی  57در ایران برای احزاب خائن وقت خریدند تا بتوانند خود را سازماندهی
و تجهیز کنند.
این احزاب مختلف و مزدور نیز که خود را به اصطالح دولت موقت می نامیدند به همراه حکومت
خودمختار سومالی لند بعد از برطرف شدن خطر مجاهدین «اتحاد المحاكم اإلسالمیة» حکومت
سکوالر اتیوپی را به داخل «داراالسالم سومالی» آوردند همان کاری که احزاب مرتد کومله ها و
دمکراتها و متحدین آنها انجام دادند و کشور ساختگی و سکوالر عراق به رهبری صدام حسین
سکوالر که از پشتوانه ی تمام کفار جهانی و طاغوتهای عرب و عجم حاکم بر مسلمین برخوردار بود
را به داخل «داراالسالم ایران» کشاندند و به این شکل همچون سگهای بوکش ابزار دست این کفار
سکوالر منطقه ای شدند که این کفار منطقه ای نیز خود ابزار دست کفار سکوالر جهانی چون آمریکا
و ناتو بودند.
انتخاب اتیوپی از سوی آمریکا و ناتو به جای نیروهای آمریکا و ناتو اتفاقی نبود بلکه:
 -1به دلیل دشمنی سنتی اتیوپی ها با مسلمین سومالی بزرگ بود که از سال 920ش (1541ن) که
پرتقالی ها از آنها حمایت کردند 7تا کنون در پناه کفار جهانی با مسلمین سومالی در حال جنگ
بوده اند و به نحوی دشمنان سنتی هم محسوب می شوند.

 7گلی زواره ی قمشه ای ،غالمرضا ،سرزمين و مسلمانان سومالی  :منطقه استراتژيک شاخ آفريقا؛ درسهايی از مکتب اسالم ،سال 32
،شماره  ،12ص 56

 -2و دیگری به دلیل تجربیات قبلی آمریکائی ها در سومالی بود .در سال 1371ش (1993ن)
سازمان ملل متحد که سربازان آمریکائي را نیز در برگرفته بود مستقیما ً وارد جنگ با مسلمین
سومالی شدند .اما این دخالت پس از شبیخوني در مرکز پایتخت که در آن دهها نیروی نظامی
آمریکا کشته شدند به شکست و هزیمت انجامید :مسلمین اجساد کشته شدگان آمریکائی را چون
جام پیروزي بر سر دست گرفتند ،حتي برخي از اجساد را بر خودروهای «تکنیکال» 8بستند و
به شادی پرداختند  ....پس از این واقعه آمریکا از جنگ مستقیم زمینی در سومالي دوري کرد
و به جای سربازان خود از سربازان دولت مزدور اتیوپی (دشمن موروثي سومالي) و دولت
کنیا و دیگران استفاده کرده است و خود بر جنگهای هوائی بر علیه مجاهدین تمرکز کرده
است.
همین االن نگاه کنید که چند میلون حنفی زاده در افغانستان و ترکستان شرقی و غربی و تاجیکستان و
پاکستان و بنگالدش و هند و ترکیه و غیره در اختیار کفار سکوالر جهانی به رهبری چین و روسیه و
آمریکا و ناتو قرار گرفته اند و بر علیه مسلمین می جنگند؟ یا نگاه کنید چند میلون مالکی زاده در
الجزائر و مراکش و لیبی و تونس و نیجریه و مالی و سودان و غیره در اختیار این کفار قرار گرفته
اند؟ و یا چند میلون شافعی زاده و حنبلی زاده و زیدی زاده و جعفری زاده و نجدی در اختیار این
کفار اشغالگر قرار گرفته اند و بر علیه سایر مسلمین شریعت گرا و آزادی خواه می جنگند؟ کمی تأمل
و فکر کنید و بعد از روی عدالت و انصاف به خودتان پاسخ دهید که چند میلون از هم مذهبهای شما در
جبهه ی کفار سکوالر و اشغالگر خارجی قرار گرفته اند و بعد بروید سراغ تعداد پیروان مذاهب دیگر
اسالمی .
با پشتوانه ی زمینی همین مزدوران شافعی زاده و سایر طاغوتهای منطقه ای در سال 1380ش
(2002ن) وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در کشور سکوالر و دست نشانده ی جیبوتی پایگاه یگان
هاي نیروهاي ویژه خود را در چند کیلومتری مرز سومالی ساخت که تا آن زمان در اختیار نیروهای
کشور سکوالر و اشغالگر فرانسه بود 9.از همین پایگاه حمالت خود بر علیه شریعت گرایان در یمن و
سومالی و سایر مناطق اطراف را سازماندهی می کند.
از همین این پایگاه در دی ماه 1385ش (ژانویه 2007ن) براي نخستین بار در خاک سومالی با
توپخانه پرنده گروهي از مسلمین فراری از جنگ که صدها زن و بچه و پیرو جوان بودند را در

« 8تکنيکال» خود روهاي بارکشي شخصي هستند که دستي به سر روي آن ها کشيده اند تا نظامي بشود و وسيله نقليه مورد اعالقه شبه
نظاميان شده است.
 9مقاله «جيبوتي ميان ابر قدرت و ابر تنگدستي» درشماره ماه فوريه  2003لوموند ديپلوماتيک.

جنوب سومالي به تیربار بست .این توپخانه پرنده ،هواپیماي چهار موتوره اي به نام «اي سي –130
شبح» انباشته از سالح است (از نوع هواپیمائي که نخستین بار طي جنگ ویتنام به کار گرفتند) که با
توانائي هایش مي تواند سرتاسر منطقه اي را «گلوله باران» کند.
با اشغال مگادیشو و بخشهائی از داراالسالم سومالی در آذر 1385ش(دسامبر 2006ن) توسط کشور
سکوالر اتیوپی و این احزاب خائن و مزدور بعضی از اعضای سیاسی «المحاكم اإلسالمیة» به خارج
از سومالی فراری شدند ،با این وجود بار دیگر نیروهای جهادی خود را در اطراف مگادیشو
سازماندهی کردند و جهاد ناقصی که بر علیه این احزاب رها شده بود این بار در داخل مگادیشو بر
علیه این احزاب سکوالر و مزدور و نیروهای خارجی حامی آنها چون کفار سکوالر جهانی به رهبری
آمریکا و ناتو و اتحادیه ی آفریقا از سر گرفته شد .و با فتح مگادیشو پایتخت سومالی در دی ماه
1386ش (ژوئن 2006ن) این مزدوران و جنایتکاران داخلی و خارجی از جامعه ی سومالی به کلی
جارو شده و بار دیگر در معرض خطر و تهدید قرار گرفتند.
گروههای نظامی مورد حمایت آمریکا و برخی از کشورهای سکوالر شرق آفریقا  -به سبک حکمتیار
و سایر گروهها در کابل -اینها نیز موگادیشو پایتخت سومالی را با راکتها و توپهای خود گلوله باران
کردند که در نتیجه ی آن صدها زن و مرد و کودک و پیر و جوان مسلمان غیر نظامی قتل عام شدند.
در نهایت در 1384/10/ 15ش ( 5ژوئن 2006ن) آخرین استحکامات نظامیان سکوالر و مزدور
آمریکا در مناطق جنوبی سومالی ،شهر جوهار ،با مقاومتی کم در اختیاراتحادیه ی اسالمگراهای
محاکم شرعی قرار گرفت و در تیر 1385ش موگادیشو پایتخت سومالی بعد از  4ماه درگیری از
وجود این آفتها آزاد و پاک گردید و به این شکل «داراالسالم سومالی» بعد از چند دهه اشغال توسط
کفار سکوالر جهانی چون انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا و شوروی و آمریکا و مزدوران سکوالر محلی آنها
چون محمد سیاد بری متولد شد.
در واقع از چندین قرن قبل از زمان حاکمیت اشغالگران ایتالیائی و انگلیسی و فرانسوی و بخصوص
از سال 1370ش (1991ن) تا این زمان این اولین بار بود که مردم مسلمان سومالی بعد از آنهمه
سرکوب و فشار و رواج انواع مفاسد عقیدتی و رفتاری شاهد استقالل و نظم و امنیت و رفاه تدریجی و
آزادی های شرعی بودند .مردم هم با کمال میل از چنین حاکمیت اسالمی دادگاههای اسالمی حمایت و
پشتیبانی می کردند.
در آن زمان بان کی مون دبیرکل سازمان ملل سکوالریستی رسما ً اعتراف کرد که :سومالی در این
سالها تنها در یک دوره امنیت را به خود دید که آن هم در دوره حاکمیت دادگاههای اسالمیبود.

یکی از مهمترین استراتژی های داراالسالم دادگاههای اسالمی تمرکز بر دشمن اصلی به سبک رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم و ادامه دهندگان آگاه منهج صحیح جهادی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم بود و
از هر گونه جنگ داخلی و تفرقی پرهیز می کرد .زمانی که در خالل مراسم جشن پایان دوره آموزش
نظامی مجاهدین رژه نیروهای خود را در مگادیشو ،پایتخت سومالی به نمایش گذاشتند شیخ فؤاد محمد
خلف مسئول دعوت و تبلیغ «داراالسالم سومالی» به صراحت" :مجاهدین را به ادامه جهاد تا نابودی
طاغوت عصر ،آمریکا و سازمان ملل تشویق کرد و اسلحه را سد محکمی در برابر آمریکا برشمرد.".
تمرکز بر این دشمن اصلی تا کنون ادامه دارد.
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مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر («( )25اتحاد دادگاههای اسالمی» و «والیات اسالمی»
سومالی (( ))2قسمت )50
جهت از بین بردن این نعمت برای مسلمین ،و برون رفت از این خطر و معضلی که برای آمریکا و
خائنین و مزدوران داخلی به وجود آمده بود کفار سکوالر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو ابتدا در
بخش جنگ روانی وسعت دادند و اعالم کردند که اتحاد دادگاههای اسالمی بخشی از القاعده است تا
اتحادی جهانی جهت جنگ را فراهم کنند اما «داراالسالم اتحاد دادگاههای اسالمی سومالی» طی بیانیه
ای در تاریخ  15دی ماه 1386ش ( 5ژوئن 2006ن) اعالم کرد که بیعتی با القاعده ندارد و این اتهام
را رد کرد و هدف خود را ایجاد نظم و بهبود شرایط امنیتی و رفاهی مردم سومالی اعالم کردند.11
مختار روغو أبو منصور سخن گوی رسمی «الشباب» در مصاحبه ای با شبکه ی الجزیره در اسفند
1387ش (2009ن) از وی در مورد حقیقت ارتباط آنها با سازمان القاعده پرسیده می شود و در پاسخ
می گوید:
"رابطه ما با آنها به مانند رابطه یک مسلمان با برادر مسلمانش است و مبنای عقیده مسلمان دوستی و
دشمنی است؛ این که از کفار دوری کنی و با همه مسلمانان دوستی کنی ،گاهی اوقات روی شبکه
اینترنت ،نکاتی را به عنوان مشاوره برای ما میفرستند که از آنها بسیار بهره میبریم و یا نامههایی
را با استفاده از اینترنت برای ما ارسال میکنند که از دیدن آن پیامها بسیار خوشحال میشویم .آخرین
پیامی که برای ما فرستادند فایل صوتی است از طرف برادرمان ابویحیی اللیبی است .نمیتوان گفت

" 10حركة الشباب تهدد باستهداف القوااعد األمريكية في العالم" ،مؤسسة الصومال الجديد لإلاعالم والبحوث والتنمية 12 ،يناير  ،2020متاح
اعلى / https://bit.ly/2HtErUQ :البته اين نگرش تنها مختص به آن زمان نبود بلکه تنها دو روز بعد از ترور ژنرال قاسم سليمانی فرمانده
سپاه قدس توسط آمريکا دسته هائی از كتيبة االستشهاديين مجاهدين حركة شباب المجاهدين حمالتی را بر پايگاه مهم «ماندا بای» (سيمبا)
آمريکائيان در منطقه ی المو کنيا انجام دادند که چندين هواپيما و ماشينهای جنگی آمريکائيان نابود شدند .به دنبال اين بود که داراالسالم ايران
نيز دو پايگاه اعين االسد و اربيل آمريکائيان در اعراق را مورد حمله قرار داد .
 11شکيبا ،محمدرضا  ،احزاب اسالمی و تأثير آنها در گسترش مردم ساالری در آفريقا ،فصلنامه مطالعات آفريقا ،1386،شماره  ،16ص42

که ما رابطهی نزدیکی داریم به طوری که آنها جزئی از ما باشند یا ما جزئی از ایشان باشیم ،این
درست نیست ،اما وقتی میبینیم که آنها مسلمان هستند و با کفاری میجنگند که ما نیز با آنها در
جنگ هستیم ،و همچنین وقتی میبینیم که ایشان میخواهند شریعت خداوند در زمین پیاده شود ،در
مییابیم که آنها از ما هستند و ما نیز از آنها هستیم".
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کسی چون ابویحیی اللیبی پیامی با عنوان «در سومالی ،بدون اسالم هیچ امنیتی وجود ندارد» در دی
1386ش (ژوئن 2008ن) نشر داده بود که طی آن حکومت دست نشانده ی سکوالر سومالی را مرتد
خوانده بود و تمام مجاهدین سومالی را به جهاد بر علیه این حکومت سکوالر و دست نشانده دعوت
کرده بود و از مجاهدین می خواهد که :به کمتر از یک دولت اسالمی مستقل که مشروعیت بین المللی
را به رسمیت نمیشناسد و همچنین قوانین موجود را قبول نمیکند ،راضی نشوید.
همچنین در پیامی دیگر هشدار می دهد که انرژی جهادی خود را در جنگهای جانبی هدر ندهند و بر
دشمنان اشغالگر اصلی و مزدوران آنها متمرکز کنند 13 .و در دفاع از وحدت و پرهیز از تفرق سخن
الف شر» 14و «
گذشتگان صالح ما چون ابن مسعود رضی هللا عنه را یاد آوری می کند کهِ « :
الخ ُ
ْالزَ ُموا َه ِذ ِه َّ
عةَ فَإِنَّهُ َح ْب ُل َّ
ع ِة َخی ٌْر ِم َّما ت ُ ِحبُّونَ فِي
َللاِ الَّذِي أ َ َم َر ِب ِهَ ،وأ َ َّن َما ت َ ْك َر ُهونَ فِي ْال َج َما َ
عةَ َو ْال َج َما َ
الطا َ
ْالفُ ْر َق ِة » 15به این اطاعت کردن و جماعت پایبند باشید به درستی که این (اطاعت کردن و جماعت) «
َح ْب ُل َّ
َللاِ» و ریسمان محکم هللا تعالی یی است که هللا به آن دستور داده است ،آنچه شما در جماعت
ناپسند می دارید ،بهتر از چیزی است که شما آن را در جدائی و تفرق ،خوب می پندارید و دوستش
دارید».
و یا دکتر ایمن الظواهری تحت عنوان « :یا أسود الصومال جاهدوا أحفاد أبي رغال» مجاهدین سومالی
را به جهاد با مزدوران و خائنینی چون شریف احمد تشویق می کند و امثال شریف احمد را مزدوران

 12من برنامج  2009/3/1قناة الجزيرة  :لقاء اليوم  .هناك من يقول بأن لكم اعالقة بتنظيم القااعدة ،ما حقيقة هذا األمر؟
مختار روغو :اعالقتنا بهم هي اعالقة المسلم بأخيه المسلم ،ومن صميم اعقيدة المسلم الوالء والبراء ،أن تبتعد اعن الكفار وأن تواصل جميع
المسلمين وتحبهم ،هذه هي اعالقتنا معهم ،يداعون لنا ونداعو لهم وفي بعض األحيان ينشرون في اإلنترنت استشارات نستفيد منها كثيرا أو رسائل
يرسلونها اعبر اإلنترنت نفرح بها كثيرا جدا وكان آخرها الشريط الذي أرسله أخونا أبو يحيى الليبي واعندما نسمع مثل هذا الكالم نفرح به كثيرا.
ال يوجد لدينا اعالقة قريبة بحيث يكونون منا أو نكون منهم ،لكن هم منا ونحن منهم اعندما ننظر إلى أنهم مسلمون أنهم مجاهدون وأن اعدوهم
واحد ،يقاتلون األميركيين ونقاتلهم ،يقاتلون كفارا آخرين ونقاتلهم يريدون تطبيق شريعة هللا اعلى األرض ونحن كذلك ،نرفض تلك الحدود الوهمية
التي تمنع العراقي أن يصل األردن والسعودي أن يصل اليمن ونداعو إلى رمي هذه األوراق الوهمية التي صنعها االستعمار ونطالب بتوحيد
البلدان اإلسالمية وهم يريدون ذلك أيضا .هذا كل ما في األمر لكن تنظيميا لسنا منهم ولكننا نحبهم كثيرا.
 13أبو يحيى الليبي  ،الصومال  ..إن النصر مع الصبر ( واحذروا من أن تستدرجوا إلى معارك جانبية تأكل قواكم وتبدد جهودكم وتنهك جمااعتكم
وتشغلكم اعن م ا هو أاعظم وأطم ،وتجعل أاعداءكم يسرحون ويمرحون ويكيدون ويدبرون وهم آمنون مطمئنون ،فصوبوا سهامكم في نحورهم،
ووجهوا معارككم نحوهم ،وشدوا حملتكم اعليهم وشردوا بهم من خلفهم)
 14صحيح أبي داود 1960
 15تفسير الطبري  ،22 /4الشريعة لآلجري 299 /1

حلقه به گوش آمریکا معرفی می کند که باید با اینها جهاد کرد همچنانکه قبالً با اشغالگران اتیوپیائی و
قبل تر از آن با احزاب سکوالر و جنگ ساالران مختلف جنگیده بودند.
در میان اعراب لقب أبو رغال برای هر کسی به کار می رود که به خاطر مصالح خاص خودش به
دین و ملتش خیانت کند .ابورغال کسی بود که سپاه ابرهه را جهت تخریب مکه راهنمائی کرد و مردم
بعد از رجم شیطان قبر او را نیز رجم می کردند .به نظر شما االن باید گور چند نفر از این
سکوالریستهای خائن به دین و ملت را رجم کرد؟
الشیخ اسامه بن الدن نیز در پیامی چون «النزال النزال یا أبطال الصومال» در اسفندماه 1387ش
(مارس 2009ن) کسانی چون شریف احمد را نمایندگان آمریکا می داند که هرگز نباید با این غالمان
پیمانی بست بلکه باید با اینها جهاد کرد و صبر و ثبات در جهاد با آمریکا و متحدین آمریکا را نصرت
و یاری مسلمین در سایر سرزمینها می داند.
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القاعده چنین پیامهائی را برای تمام جریانات و جماعتهای شریعت گرا در سراسر جهان فرستاده بود
چون همه با دشمن مشترکی به نام آمریکا به عنوان سر افعی در این عصر مواجه بودند ،همچنانکه
علمای مجاهدی چون ماموستا کریکار که جزئی از القاعده نیز نبوده اند در جنگ احتمالی بین
داراالسالم ایران با آمریکا مسلمین را به حمایت از ایران فرا می خوانند و این ربطی به وابسته دبودن
به ایران یا القاعده ندارد بلکه ارتباط مستقیمی به منهج و عقیده ی اسالمی در حمایت از تمام مسلمین
در برابر تمام کفار دارد.
با این وجود با آنکه القاعده در کنیا و اریتره و اطراف سومالی دارای پایگاههای مختلفی بود و
عملیاتهای مختلفی چون نابودی سفارتخانه آمریکا در نایروبی در مرداد 1377ش (اگوست 1998ن) و
سا یر عملیاتها را در کازابالنکا ،شرم الشیخ و  ...بر علیه آمریکا و متحدینش انجام داده بود اما در
سومالی به دلیل وجود سیستم انعطاف ناپذیر و قبیله ای آن در این دوران به صورت سازمانی مردمی
قدرتی نداشت  ،با آنکه مجاهدین تأکید داشتند که اگر داراالسالم سومالی از دست برود «پشیمانی،
ندامت ،خفت و ترس» گریبان گیر مسلمانان خواهد شد و حتی از سوی رهبران القاعده و دیگر
رهبران جهاد اسالمی بر علیه سربازان اشغالگر اتیوپی به عنوان بردگان آمریکا فتوای جهاد داده شد و
مجاهدین مختلفی به حمایت از داراالسالم سومالی شتافتند اما این هم دلیل محکمی برای قانع کردن
مسلمین منطقه به عضویت داراالسالم دادگاههای اسالمی در سازمان القاعده نبود.

 16وصبركم وثباتكم داعم إلخ وانكم في فلسطين والعراق وأفغانستان والمغرب اإلسالمي وباكستان وباقي ساحات الجهاد ،وصبرهم وثباتهم أمام
نفس العدو– أمريكا وحلفائها – داعم وتقوية لصبركم وثباتكم كذلك .فليحفظ كل منا ثغره وبقتل المعتدين يشفي صدره.

چون همه می دیدند که در این سرزمینها به دلیل فساد حکومتهای سکوالر و دست نشانده ی حاکم بر
آفریقا و جنگهای داخلی و وجود خالء قدرت در مناطقی باعث بهتر شدن توان مجاهدین برای تردد و
جابجایی و سازمان دهی و حتی کسب انواع اسلحه و تجهیزات نظامی شده است .پس تردد مجاهدین
القاعده و سایر مجاهدین مهاجر نمی توانست دلیلی دندان گیر برای توجیه افکار عمومی مردم منطقه
شود که از نزدیک واقعیتهای موجود را می دیدند.
زمانی که آمریکا و ناتو اینگونه نتوانستند افکار عمومی جهان را به دست بیاورند و جنگ تحمیلی
مزدوران خارجی خود را توجیه کنند و خود نیز جرئت وارد شدن مستقیم و بدون حمایت مزدوران
خارجی و خائنین داخلی را نداشتند دست به دامان یکی از مرتدین و رئیس سابق اتحاد محاکم اسالمی
شدند و در دی ماه 1387ش (ژانویه 2009ن) در کشور سکوالر جیبوتی  -از اشغالگران بخشهائی از
سومالی و یکی از مشارکین در اشغال سومالی  -می بینیم که پارلمان همین دست نشانده ها شریف شیخ
أحمد را به عنوان رهبر سومالی انتخاب می کند و یک سال بعد و در دی ماه 1388ش (ژانویه
2010ن) شریف شیخ أحمد نیز «داراالسالم اتحاد دادگاههای اسالمی» را یکطرفه ملغی می کند ،اما
خالف میل این مزدوران و اربابان خارجی و منطقه ای آنها جهاد بر علیه این مزدوران از طریق
اسکلت اصلی «داراالسالم اتحاد دادگاههای اسالمی» یعنی حركة الشباب المجاهدین والحزب اإلسالمي
پیدا کرد.
الشیخ اسامه بن الدن رهبر القاعده نیز در سال 1387ش (ژانویه 2009ن) پیامی تحت عنوان «النزال
النزال یا أبطال الصومال» را خطاب به مجاهدین سومالی نشر داد .الشیخ اسامه بن الدن با استناد به
روایات شرعی از زبان قاضی عیاض رحمه هللا اجماع علماء را می آورد که کفار نمی توانند بر
مسلمین حاکمیت داشته باشند و با کافر شدن حاکم والیت و رهبری او هم ساقط می شود و از مجاهدین
سومالی می خواهد که با نیروهای همسو با شریف شیخ احمد مرتد که همچون کرزای های معاصر
شبیه همان نسخة سیاف ورباني وأحمد شاه مسعود است و مسیر خود را عوض کرده و عضوی از
جبهه ی کفار شده است وارد جهاد شوند.
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 17الشيخ اسامه بن الدن  .النزال النزال يا أبطال الصومال ( إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات
أاعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا ً اعبده ورسوله.
أما بعد...
فإلى إخواني المسلمين الصابرين المصابرين في الصومال المجاهد :السالم اعليكم ورحمة هللا وبركاته.
إن الحرب الدائرة فوق أرضكم خالل هذه السنوات ،هي حرب بين اإلسالم والصليبية العالمية ،فحلف األطلسي أوكل هذه المهمة إلثيوبيا ،وهؤالء
وموكلوهم لما أرهقهم جهادكم المبارك ،لجؤا إلى المكر والخداع ،وهذا دأبهم في العالم اإلسالمي ،فنصبوا اعليكم رجالً من بني جلدتكم ولكنه اعلى
ملتهم :هو الرئيس السابق اعبد هللا يوسف.
ولما لم تنطل اعليكم حيلة الكرزايات القديمة في المنطقة ،قاموا بتبديله وجاؤا بنسخة أخرى معدلة ،كنسخة سياف ورباني وأحمد شاه مسعود .فقد
كانوا من قادة المجاه دين األفغان ،ثم ارتدوا اعلى أاعقابهم وسااعد حلفهم أمريكا إلسقاط اإلمارة اإلسالمية في أفغانستان :وكذلك حال شيخ شريف،
فقد كان رئيسا ً للمحاكم اإلسالميةومع المجاهدين ،ولكنه نتيجة إلغراءات واعروض من المبعوثة األمريكية في كينيا ،غير وبدل وارتد اعلى اعقبيه،
ووافق اعلى إ شراك القوانين الوضعية الكفرية مع الشريعة اإلسالمية إلقامة حكومة وحدة وطنية ،وهذا اإلشراك هو الشرك األكبر المخرج من

سومالی مساحتی نزدیک به مساحت افغانستان دارد و شهرت داراالسالم سومالی در عدالت گستری و
ایجاد امنیت فوری « آ َمنَ ُه ْم ِم ْن خ َْوف» و حرکت در مسیر رفاه تدریجی و استقالل اقتصادی «أ َ ْ
طعَ َم ُهم
ِمن ُج ٍۢ
وع » و فراهم نمودن زمینه جهت عبادت «کامل» برای هللا تعالی در تمام زمینه ها و اجرای
ت» حاکمیت داشت موجب وحشت کفار سکوالر جهانی به رهبری آمریکا
عبادت «فَ ْلیَ ْعبُدُوا َربَّ ٰ َهذَا ْالبَ ْی ِ
و ناتو و اتحادیه ی آفریقا و بخصوص سازمان ملل سکوالریستی شد.
البته سومالی دارای منابع نفت و گاز و همچنین معادن اورانیوم ،آهن و روی است و بنابر گزارشهای
بانک جهانی ،منابع نفتی در این کشور بین  5تا  10میلیارد بشکه است و دومین کشور نفتی آفریقا
الملة .وكيف يصدق العقالء أن أاعداء األمس اعلى أساس ديني يصبحون أولياء اليوم ،فهذا ال يكون إال بتخلي أحد الطرفين اعن دينه ،فانظروا من
ش ْي َ
ارهِم ِِّمن بَ ْع ِد َما ت َ َبيَّنَ لَ ُه ُم ْال ُه َدى ال َّ
س َّو َل لَ ُه ْم
الذي تخلى :هل هو شيخ شريف أم أمريكا؟ وتدبروا قول هللا تعالى{ :إِ َّن الَّذِينَ ْ
ارتَدُّوا َ
طانُ َ
اعلَى أ َ ْدبَ ِ
َ
َ
َ
ُ
ْف ِإذَا ت ََوفَّتْ ُه ْم ْال َم َال ِئ َكةُ َيض ِْربُونَ ُو ُجو َه ُهم
ي
ك
ف
*
م
ه
ار
ْر
س
إ
م
ل
ع
ي
َّللا
و
َوأ َ ْملَى لَ ُه ْم * ذَلِكَ ِبأَنَّ ُه ْم َقالُوا لِلَّذِينَ ك َِرهُوا َما ن ََّز َل َّ
َّللاُ َسنُطِ يعُ ُك ْم فِي َب ْع ِ
ض ْاأل َ ْم ِر َ َّ ُ َ ْ ُ ِ َ َ ْ
َ
َّللا َوك َِرهُوا ِرض َْوانَهُ فَأَحْ َب َ
ار ُه ْم * ذَلِكَ ِبأَنَّ ُه ُم اتَّ َبعُوا َما أ َ ْس َخ َ
ط أ َ ْاع َمالَ ُه ْم} وقد قال رسول هللا صلى هللا اعليه وسلم (ما ذئبان جائعان أرسال في
َوأ َ ْد َب َ
ط َّ َ
غنم بأفسد لها من حرص المرء اعلى المال والشرف لدينه) رواه أحمد والترمذي.
فكم أفسد الحرص اعلى المال والشرف والجاه قياداتنا!
فمثل هؤالء الرؤساء هم وكالء أاعدائنا ال تنعقد لهم والية أصالً ،فشيخ شريف هذا حاله فيجب خلعه وقتاله .وقد أجمع اعلماء اإلسالم ،اعلى أن
الوالية ال تنعقد لكافر ،فإذا طرأ اعليه الكفر سقطت واليته ،فوجب القيام اعليه بالسالح .قال القاضي اعياض رحمه هللا" :أجمع العلماء اعلى أن
اإلمامة ال تنعقد لكافر ،واعلى أنه لو طرأ اعليه الكفر انعزل".
إخواني المسلم ين في الصومال :ينبغي الحذر من المبادرات التي تلبس اعباءة اإلسالم والمؤسسات الدينية ،في حين أنها تخالف أحكام الشريعة
اإلسالمية ،كالمبادرة المنسوبة لبعض اعلماء الصومال بإاعطاء شيخ شريف ستة أشهر لتطبيق الشريعة اإلسالمية ،فهم يطالبونه بأمر إنما نصب
لهدمه فكيف يقي مه؟ فهؤالء إما أنهم ال يفقهون الواقع وإما أنهم يستغفلوننا ،فمبادرتهم هذه خيانة ظاهرة لألمانة .وجميع العقالء يعلمون محاربة
أمريكا لإلسالم ،ورفضها إلقامته في الصومال من قبل ،وكذا في العراق وأفغانستان ،وهاهم يحتجون اعلى إقامته في إقليم سوات في باكستان.
وهناك م بادرة أخرى من الخارج ،لمطالبة المجاهدين الصادقين منكم بإيقاف القتال للتفاوض مع شيخ شريف ،متجاهلة سيطرةأمريكا اعلى هذا
الوكيل الجديد.فهؤالء قد ضلو ضالالً مبيناً ،فالواجب قتال الحكومة المرتدة ،وليس إيقاف القتال ضدها ،وموقفهم هذا يتماشى مع مبادرات األنظمة
العر بية في المنطقة الخاضعة ألمريكا ،كمبادرة حاكم الرياض السابقة،اعندما قام بمباركة حكومة الرئيس السابق اعبد هللا يوسف ،وقد تحطمت
بفضل هللا تلك المؤامرة اعلى صخرة المجاهدين .فاحذروا كل مبادرة تناقض أحكام الدين وال تنخداعوا بها ،فال ينفعها أن ترفع اسم مؤسسة دينية،
ف كثير من هذه المؤسسات مخترقة من قبل األنظمة ،وخاصة نظامي الرياض والقاهرة ،واألمثلة كثيرة ال يتسع المقام لذكرها.
ثم إني أخاطب إخواني المجاهدين أبناء الصومال الصادقين بأن يواصلوا خطواتهم اعلى طريق الجهاد ،فالكفر العالمي في مآزق وأزمات لم يسبق
لها مثيل منذ اعقود بعيدة ،فاصبروا واثبتوا ،فإنتم جيش من الجيوش المهمة في الفيلق األسالمي المجاهد وخط الدفاع األول اعن العالم اإلسالمي
في جزءه الجنوبي الغربي ،وصبركم وثباتكم داعم إلخوانكم في فلسطين والعراق وأفغانستان والمغرب اإلسالمي وباكستان وباقي ساحات الجهاد،
وصبرهم وثباتهم أمام نفس العدو– أمريكا وحلفائها – داعم وتقوية لصبركم وثباتكم كذلك .فليحفظ كل منا ثغره وبقتل المعتدين يشفي صدره.
كما أهيب بأبناء الشعب الصومالي المسلم ،أن يلتفوا ويناصروا إخوانهم المجاهدين الصادقين ،كما أوجه ندائي إلى األمة المسلمة في كل مكان بمد
يد العون إ لى أهلنا في الصومال لسد حاجات من أصابتهم المجااعة ،وكذا أن يفرغوا من طاقاتهم وأموالهم لداعم الجهاد ،إلى أن تتحرر من الغزاة
والمنافقين وتقام فيها دولة اإلسالم بإذن هللا .وتحقيق النصر هناك ميسر بمشيئة هللا ،إذا قام كل طرف بواجبه ،وإن مما يبشر بذلك ،أن إخوانكم
الصومالين هم أهل الجلد والصبر ونفوسهم أبية ،الموت أحب إليهم من أن يطأطئوا رؤسهم لحكومة الحبشة الصليبية ،وقد أبلوا بالء حسنا ً ضد
الغزاة الصليبين سابقا ً بقيادة أمريكا فهزموها بفضل هللا ،ومرغوا أنفها في الطين ،فخرجت تجر أذيال الخيبة والهوان .فسدوا حاجاتهم أيها
المسلمون في األموال لشراء السالح وتيسير أمور الجهاد ،فإياكم ثم إياكم أن يؤتوا من قبلكم.
أمتي المسلمة :إن انتصار المجاهدين في الصومال أمر في غاية األهمية ،وترك داعمهم واألخذ بيدهم في غاية الخطورة ،فإنه إذا أكلت األطراف
سهل اعلى العدو التهام قلب العالم اإلسالمي ،وفي ذلك انتقال من االحتالل بالوكالة إلى االحتالل المباشر من التحالف الصليبي الصهيوني.
فأنتم أمام حملة صليبية اعامة اعليكم ،فهذه الصومال في الطرف الغربي الجنوبي ،وقد غزاها الصليبيون برا ً وجوا ً وبحراً ،ومن جهة الغرب زحف
صليبي آخر اعلى السودان يتقدم من دارفور ،وما بين شاطئ السودان والمسجد الحرام في مكة المكرمة إال قرابة ثالثمئة كيلومتر ،وهي أقل من
مرمى صواريخ سكود ،وفي الشمال في المسجد األقصى المبارك ،جيوش صهيونية منذ ستين سنة ،وسفن صليبية قبالة غزة وفي جنوب لبنان
جيوش صليبية أخرى ،وفي المشرق غزو صليبي بقيادة أمريكا اعلى أفغانستان وغزو آخر اعلى العراق،فضالً اعن القوااعد العسكرية المنتشرة في
بالدنا.
فإلى متى تخشون أمريكا واعمالءها؟!
اّللُ أ َ َح ُّق أَن ت َْخش َْوهُ ِإن ُكنتُم
الر ُ
سو ِل َوهُم بَ َدؤُو ُك ْم أ َ َّو َل َم َّرةٍ أَت َْخش َْونَ ُه ْم فَ ِّ
وأذكركم بقول هللا تعالى{ :أَالَ تُقَاتِلُونَ َق ْو ًما نَّ َكثُواْ أَ ْي َمانَ ُه ْم َو َه ُّمواْ بِإِ ْخ َراجِ َّ
ُّمؤُمِ نِينَ }
فتبرؤا من مواالة الطواغيت أاعداء هللا وأدو أماناتكم ،وهبوا للقيام بواجباتكم ،فأنتم مهددون في كل ما تملكون ،في أنفسكم وأموالكم ،بل في أاعظم
شيء اعندكم :مهددون في دينكم.
أصون ديني بمالي ال أبدده ال بارك هللا بعد الدين بالمال
وصل اللهم وبارك اعلى سيدنا محمد واعلى آله وصحبه أجمعين ،وآخر داعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلاعالمي  .ربيع األول 1430هـ  .مارس 2009م)

محسوب میشود .حاال در چنین سرزمینی یک داراالسالم به وجود آمده که تحت عنوان «دادگاههای
اسالمی» در حال تطبیق قانون شریعت هللا است و با اتحاد تمام گروههای اسالمی از «استقالل» خود
دفاع می کند .همین مساله ی منابع و ثروتهای سومالی و استقالل آن باعث طمع و ترس و اعالن جنگ
دشمنان جهانی و منطقه ای مومنین شریعت گرا شد:
 حکومت سکوالر آمریکا که فعالیتهای خود را از سالها قبل شروع کرده بود در این زمان نیز
بیکار نبود .سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون به خبرگذاری ها اعالم می کند که
حمالت آمریکا بر علیه مردم مسلمان سومالی و داراالسالم آنها «جهت دفاع از خود» و ضد
خطری نزدیک و تهدید کننده یا به قول عربها « َخ َ
ط ٌر ُمحْ د ٌ
ِق» است.
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وازرت جنگ آمریکا (پنتاگون) در آن زمان اعتراف کرد که روز سهشنبه دو اسفند 1390یک
هواپیمای جاسوسی این کشور در نزدیک سومالی سرنگون شده است و بیان داشت که سه خدمه
هواپیما و نیز سه افسر در طی آن کشته شدند .همچنین اعالم کرد که یک هواپیمای اطالعاتی آمریکا
عصر روز شنبه در فاصله  10کیلومتری یک پادگان آمریکایی در آفریقا ،سرنگون گردید.
دولت آمریکا تایید کرده است که هواپیماهای بدون سرنشین این کشور از پایگاه خود در حوالی شهر
آربا مینچ در مناطق جنوبی اتیوپی به عنوان پایگاهی برای عملیات خود در شرق آفریقا و بخصوص
برای جاسوسی و بمباران مناطقی در کشورهای سومالی و یمن استفاده میکند.
 حکومت سکوالر و روباه صفت انگلیس هم وارد میدان رقابت بر سر کشتار مردم مسلمان
سومالی شدند به گونه ای که رسانه هائی چون گلوبال ریسرچ سومالی را هدف نفتی آینده
انگلیس برای دخالت نظامی عنوان کردند و بیان کردند که انگلیس به دنبال دومین "مداخله [به
اصطالح] بشردوستانه" در کشورهای نفتخیز خاورمیانه و شمال آفریقا است
اندور میشل ،وزیر توسعه کشور سکوالر انگلیس ،سومالی که در شاخ آفریقا واقع شده است را به
عنوان تهدیدی مستقیم برای «امنیت پادشاهی متحد» دانست که جزیرهای در قاره اروپاست .و از این
ادعا چنین نتیجهگیری می کند که افزایش مداخالت کشورش در سومالی و مشارکت در اشغال و چپاول
منابع آن امری به حق است.
 پایگاه صهیونیستی دبکا اعالم کرد که شیمون پرز ،رئیس رژیم صهیونیستی و بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر این رژیم در دیدار با رایال اودینگا ،نخست وزیر کنیا به وی قول تشکیل
محوری ضد اسالمی در شاخ آفریقا و شمال آن را دادهاند که این محور اتیوپی ،کنیا ،سودان
جنوبی و تانزانیا را در برخواهد گرفت و توضیح میدهد که رژیم صهیونیستی آماده است ،به
 18خبر گذاری ( )CNNاز زبان جيف ديفيس،سخنگوی پنتاگون

ارتش این کشورها کمکهای نظامی کند و آنها را برعلیه مجاهدان و جماعتهای اسالمی
منطقه آماده نماید.
حکومت سکوالر انگلیس در دی  1390اعالم می کند جهت هماهنگی سیاستهای بین المللی در قبال
سومالی کنفرانسی برگزار می کند و وزارت امور خارجه انگلیس اعالم می کند که لندن میزبان
کنفرانسی با حضور نظام احمد شریف در سومالی ،آمریکا ،اتیوپی ،کنیا و اوگاندا خواهد بود .باز تأکید
می کند که حاکمیت داراالسالم سومالی خطری برای انگلیس است .در کنار این باز رسانه های خبری
جهان نیز از زبان بان کي مون دبیر کل سازمان ملل متحد اعالم کردند که اسالمگرایان مسلح سومالی
تهدیدي خطرناک براي جهان هستند!
مقامات حکومت کارتونی سومالي و سران  40كشور سکوالریست دیگر در 4اسفند1390ش (23
فوریه) در تالش براي رسیدن به راه حلي جهت مبارزه با مجاهدین شریعت گرا و استقالل طلب در
لندن جمع شدند.
«شیخ علي محمود» ،سخنگوي جماعت جوانان مجاهد (الشباب) سومالي ،برگزاري كنفرانس بررسي
اوضاع سومالي در لندن را تالش دیگري از سوي کشور سکوالر انگلیس براي استعمار كشورش
توصیف كرد و یادآور شد :انگلیس باید بفهمد مسلمانان از مدتها پیش امپریالیسم انگلیس را رد كرده و
این بار هم تالش انگلیس سودي نخواهد داشت.
شیخ حسن ترکی یکی از رهبران جنبش الشباب ،به خبرنگاران گفت" :من تمام مردم سومالی را به
وحدت در برابر دشمن تشنه به خون مردم این کشور که وارد سرزمینمان شدهاند ،و نیز آن سومالی-
های کافری که آنها را در این کار کمک میکنند فرا میخوانم" .این سومالیائی های کافر در واقع
شافعی زاده های ارتش حکومت خودمختار سومالی لند و هزاران سومالی شافعی زاده دیگری بودند که
در اختیار این کفار جهانی و منطقه ای قرار گرفته بودند.
شیخ ابراهیم محمد یکی از فرماندهان جنبش شباب المجاهدین در مصاحبهایی با "فرانس پرس" ،گفت:
"اجازه دهید که بیایند و طعم باروتهای ما را بچشند".
موسسه ی رسانه ای «الکتائب» وابسته به جنبش شباب المجاهدین سومالی بیانیه ی شیخ ابو زبیر امیر
جنبش شباب المجاهدین سومالی را نشر می دهد که خطاب به والدین مزدوران شافعی زاده ی
سومالیائی می گوید " :روشن و واضح است که سربازان و فرزندانتان را فریب داده اند و حقیقت
ماجرا را در مگادیشو درک نکرده اند .می دانید که دولتها و ائتالف های بسیار از قوی تر از شما در
مگادیشو شکست خورده اند .آمریکا با حمایت ائتالف هایی از قویترین کشورهای جهان در اینجا

شکست خورد ،و اتیوپی که با قوایی بسیار بزرگتر از شما آمده بود ،پا به فرار گذاشت ...پس فرزندان
خود را بی هدف و به بهایی اندک برای مصلحت غرب در مگادیشو به کشتن ندهید." .
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همچنین فرمانده شیخ حسن طاهر اویس در جمع مسلمین که در میدان عاالمادا (در  18کلومتری جنوب
مگادیشو) جمع شده بودند ،خطاب به جمعیت حاضر در میدان و کسانی که بنرهایی با شعار محکومیت
کنیا حمل میکردند ،بیان کردند که آنچه این نیروهای اشغالگر و مزدوران آنها انجام میدهند عملیات و
جنگ علیه دین اسالم است.
با تمام این دالیل و با تمام این زمینه سازی ها در همین سال 1384ش کشور سکوالر اتیوپی با حمایت
شدید هوائی این کفار سکوالر جهانی دست به اشغال نظامی سومالی زد.
سیاست کشور سکوالر اتیوپی و اربابانش درباره «اتحادیه دادگاههای اسالمی» ،متاثر از نگرانی آنها
دربارهی شکلگیری سومالی متحد ،تحت رهبری یک حکومت قدرتمند اسالمی و مستقل بود ،همان
نگرانی که کفار سکوالر قریش از تشکیل داراالسالم مدینه داشتند و همان نگرانی که در طول تاریخ
همه ی کفار و بخصوص کفار سکوالر از تشکیل داراالسالمهای مستقل و قدرتمند داشته اند که در
طول تاریخ همه ی این کفار در صورت توان تنها از گزینه ی نظامی علیه این داراالسالمها استفاده
کرده اند .قبل از این دیدیم که چگونه با حمالت نظامی خود در برابر داراالسالم عثمانی و جمهوری
اسالمی ترکستان شرقی و جمهوری اسالمی ایران و امارت اسالمی افغانستان و داراالسالم هورمان
ثابت کردند که کفار سکوالر به صورت خاص تنها با زبان اسلحه با داراالسالم مسلمین وارد گفتگو
عن دِینِ ُك ْم ِإ ِن ا ْست َ َ
عوا ۚ
طا ُ
می شوند چنانچه هللا تعالی می فرماید َ :و َال َیزَ الُونَ یُقَاتِلُونَ ُك ْم َحت َّ ٰى َی ُردُّو ُك ْم َ
(بقره ( )217/مشرکان ) پیوسته با شما خواهند جنگید تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند.

 19متن بیانیه شیخ ابو زبیر به شرح زیر می باشد .
بسم هللا الرحمن الرحیم
رساله ای خطاب به مردم کشور بروندی:
الحمد هلل رب العالمین والعاقبة للمتقین وال عدوان إال على الظالمین أما بعد  :روشن و واضح است که سربازان و فرزندانتان را فریب داده اند و
حقیقت ماجرا را در مگادیشو درک نکرده اند .می دانید که دولتها و ائتالف های بسیار از قوی تر از شما در مگادیشو شکست خورده اند.
آمریکا با حمایت ائتالف هایی از قویترین کشورهای جهان در اینجا شکست خورد ،و اتیوپی که با قوایی بسیار بزرگتر از شما آمده بود ،پا به
فرار گذاشت.
شکست شما نیز با افتادن جنازه هایتان در خیابانها و به اسارت گرفتن سربازانتان شروع شده است .و اگر از اینها عبرت نگیرید ،بدانید که
شکست شما بسیار سخت تر از پیشینیان شما خواهد بود .پس فرزندان خود را بی هدف و به بهایی اندک برای مصلحت غرب در مگادیشو به
کشتن ندهید .به خواست خداوند حتما ً از این سرزمین بیرون رانده خواهید شد .پس بین بیرون رفتن از اینجا با خسارات کم یا بیرون رانده شدن
پس از به هالکت رسیدن سربازانتان یکی را انتخاب کنید.
عةُ أَ ْدهَى َوأ َ َم ُّر» قمر46-44/
عةُ َم ْو ِعدُ ُه ْم َوالسَّا َ
سیُ ْهزَ ُم ْال َج ْم ُع َوی َُولُّونَ الدُّب َُر *بَ ِل السَّا َ
خداوند تعالی می فرماید« :أَ ْم یَقُولُونَ نَحْ نُ َجمِ ی ٌع ُّمنت ِ
َص ٌر * َ
«یا این كه میگویند :ما جمعیت متحد و نیرومند شكستناپذیری هستیم و همدیگر را یاری میدهیم و از دشمنان خود انتقام میگیریم * جمعیت
ایشان به زودی شكست میخورند و پشت میكنند و میگریزند * بلكه موعدشان قیامت است ،و قیامت بالی آن عظیمتر و تلختر (از كشتن و
اسارت این جهانی برای ایشان) است».
اللهم منزل الكتاب مجری السحاب هازم األحزاب ،اهزم الصلیبیین ومن حالفهم من المرتدین.اللهم اجعلهم وعتادهم غنیمة للمسلمین.اللهم دمرهم و
سو ِل ِه َول ِْل ُمؤْ مِ نِینَ َولَك َِّن ْال ُمنَا ِفقِینَ َال َی ْعلَ ُمونَ »
زلزلهم.اللهم أنت عضدنا وأنت نصیرنا،اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل.وهللا أكبر َ .و ِ َّّلِلِ ْالع َِّزة ُ َول َِر ُ
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این روش عمل آنها تا روز قیامت در برابر تمام مومنین و بخصوص در برابر تمام داراالسالمهاست تا
زمانی که مسلمین دست از  4معنی و محتوای دین خود بکشند و این  4معنی و مفهوم را به
سکوالریستها تحویل دهند و دینی تهی شده از این  4معنی و مفهوم را داشته باشند و با این کار در
عرصه ی حاکمیت نیز داراالسالم خود را به دارالکفری شبیه دارالکفر آنها تبدیل کنند که در حاکمیت
س َوا ًء (نساء )89/آنان
هم شبیه کفار شوند .هللا تعالی می فرمایدَ :ودُّوا لَ ْو ت َ ْكفُ ُرونَ َك َما َكفَ ُروا فَت َ ُكونُونَ َ
دوست میدارند که شما کافر شوید همان گونه که خود کافر شدهاند و (در کفر با ایشان) مساوی شوید.
شیخ مختار روبو ابو منصور در زمینه ی این جنگ فروشی های کفار سکوالر جهانی و منطقه ای به
داراالسالم اتحاد دادگاههای اسالمی سومالی مي گوید« :مجاهدین ما سرسختانه با متجاوزان اتیوپیایي
و نوکران جیره خوار سومالیائي آنها به پیکار برخاستند  ...معاندان هللا براي مقابله توپخانه سنگین را
به کار انداختند  ...اینها به قصد ویران کردن امالک و اموال اسالمي در سومالي بازار را به آتش
کشیدند و به کلي سوزاندند».

20

به این شکل ابتدا مجاهدین محاکم اسالمی به صورت عام در برابر این اشغالگران جهادی فراگیر را
شروع کردند اما ربانی ها و سیافها و مجددی ها و حکمتیارهای سومالی همچون شریف احمد به بهانه
ی اینکه مایل به خونریزی نیستند ،مگادیشو را ترک کردند و در 1385/10/5ش ( 26دسامبر
2006ن) یعنی بعد از چند ماه حاکمیت در موگادیشو و سومالی به کشورهای سکوالر همجوار و
جنوب سومالی فراری شدند و کشور را در اختیار سکوالریستهای اشغالگر خارجی و مزدوران آنها
قرار دادند که این مزدوران همان سکوالریستهای محلی رانده شده ی اتحاد نظامیان تحت امر
سی.آی.ای .و آمریکا و ناتوی تحت عنوان اتحاد برای برگشت صلح و عملیات ضد تروریستی بودند.
مومنین هرگز نباید خطر مزدوران و دین فروشان و وطن فروشان سکوالر داخلی و دارودسته ی
منافقین را نادیده بگیرند.
دو سه ماه از تشکیل داراالسالم « اتحاد دادگاههای اسالمی سومالی» نگذشته بود که شریف احمد که با
گروه «اهل السنة و الجماعة»ی به ظاهر مدافع تصوف ارتباط داشت اما در واقع مدافع کفار و
سکوالریستهای محلی و دشمن شریعت و طریقت تزکیه ی شرعی مسلمین بود ،شروع به ناسازگاری
به سبک حزب نهضت آزادی ایران و علی باپیر کردستان عراق و ...نمود.
شریف احمد قبل از این از معاونان یکی احزاب جنگ فروش در سومالی به رهبری محمد ذیر بود که
به همراه  20حزب دیگر و با نظارت کشور سکوالر اتیوپی (سگ آمریکا و ناتو) شورائی تشکیل داده
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بودند .همین شخص با حسین عیدید -فرزند آخرین جنگ فروش موگادیشو ،محمد عیدید -در فرآیند
صلح سودِر که باز مورد حمایت کشور سکوالر اتیوپی بود ،همکاری داشت.
این شخص در سال 1382ش (2003ن) با رئیس خود محمد ذیر اختالف پیدا می کند و به مگادیشو
می آید و در شمال مگادیشو دادگاه سیسی را در ناحیه ی یاقشید تاسیس می کند .این شخص در آن
زمان با حرکت بین حق و باطل که عین نفاق است به سازگاری با همه مشهور بود و همین باعث شده
مجاهدین جاه ِل به احوال دارودسته ی منافقین این شخص از دارودسته ی منافقین را
بود که عده ای از
ِ
به عنوان شخصی میانه رو بشناسند .همین اشتباهی که هم اکنون عده ای از مومنین در برابر این دسته
از دارودسته ی منافقین مرتکب می شوند.
زمانی که داراالسالم اتحاد دادگاههای اسالمی سومالی شکل گرفت شورائی «اولی االمر از تمام
مذاهب و تفاسیر اسالمی» با  93عضو تشکیل داد .این شورای اولی االمر سیاستهای اصلی داراالسالم
سومالی را تعیین می کرد و نماینده ی این شورای اولی االمر که به نحوی امیر آن نیز به شمار می
رفت بر عهده ی سرهنگ حسن طاهراویس بود و شریف احمد با یک درجه پائینتر به ریاست کمیته ی
اجرائی رسید که در واقع کمیته ی تحت مدیریت او مجری سیاستها و دستورهای شورای اولی االمر
مرکزی بود.
همین امر باعث می شود که این شخص جهت به دست آوردن مال و جایگاه و مقام بهتری دینش را به
کفار سکوالر جهانی و مزدوران محلی آنها واگذار کند .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می فرماید  :ما
رء علَى الما ِل وال َّ
ف لدینِ ِه«21.دو گرگ گرسنه
ِئبان
ش َر ِ
رص ال َم ِ
جائعان أ ُ ْر ِسال في غنَم  ،بأفسدَ لَها من ِح ِ
ِ
ذ ِ
حرص مال و
كه به میان گوسفندان ميزنند ،آنقدر فساد و خرابي براي گوسفندان ایجاد نميكنند كه
ِ
ریاست ،دین شخص را به فساد و تباهي ميكشاند».
در این دوره شیخ شریف احمد که خود را از طرفداران اهل تصوف و حتی حزب «اهل السنه و
الجماعه  »...می داند و در جاهائی ادعای طرفداری از اندیشه های میانه روانه ی صوفیانه و اخوانی
و سلفیت را دارد ،موجودی است نان به نرخ روز خور که نگاه می کند مردم را چگونه می تواند بسیج
و زیر دست خود کند از همان کانال وارد می شود و عقایدش را نیز بر همین مبنا تغییر می کند و
رنگ عوض می کند.
در اواسط سال 1386ش (اواسط 2007ن) حکومت سکوالر و دست نشانده ی اریتره با حمایت
سازمان کشورهای عربی و اربابان اینها مجموعه ای از رهبران اداری و به اصطالح سیاسی محاکم
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تحالف إعادة تحریر الصومال» یا «اتحاد
اسالمی را به همراه مخالفین اتیوپی در حزبی تحت عنوان «
َ
برای آزادی و بازسازی سومالی» جمع کرد که نوعی کودتای خزنده و خیانت آشکار به «دادگاههای
اسالمی» محسوب می شد و به دلیل وجود سکوالریستها و وابستگی آنها به آمریکا و ناتو ،حرکت
شباب المجاهدین که در داخل مانده بود از آنها برائت کرد و مستقالً جهاد خود با اشغالگران و
مزدوران داخلی آنها را به پیش برده است 22.شیخ طاهر عویس ،رئیس اتحادیه دادگاههای اسالمی
سومالی به این نشست اعتراض و اعالم کرد که شریف احمد بدون مشورت با او در این کنفرانس
شرکت کرده است؛ او دولت انتقالی تحت حمایت غرب را پر از خائن نامید.
دو کشور سکوالر اریتره و اتیوپی دشمنان هم به شمار می روند و از سال 1377ش تا 1379ش (
 1998تا سال2000ن) با هم جنگی خونین را تجربه کردند و طبیعی بود که در این جنگ سرد از
مخالفین همدیگر حمایتهائی داشته باشند.
شریف احمد در واقع شبیه رمضان احمدوویچ قدیروف در چچن و ربانی و حکمتیار و سیاف افغانستان
و سایر خائین به دین و ملت در سایر سرزمینهای اسالمی در سال 1386ش در کشور سکوالر جیبوتی
 که از متحدین اتیوپی در اشغال سومالی است و نقش پاکستان در افغانستان را برای آمریکا بازی میکند  -اتحادیه ای تحت عنوان «اتحاد برای آزاد سازی مجدد سومالی» را به وجود آورد ،آنهم سومالی
را از دست چه کسانی آزاد کند؟ از دست اشغالگران سکوالر خارجی و مزدوران آنها؟ نه .بلکه در
کنار جبهه ی کفار سکوالر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو و طاغوتهای محلی چون اتیوپی از
مجاهدین شریعت گرا و آزادی خواهی که روزی با آنها در دادگاههای اسالمی همکار بود و پس از
اشغال بخشهائی از داراالسالم سومالی ماندند و مقاومت کردند و اجازه ندادند اشغالگران سکوالر
خارجی و مزدوران آنها همه ی داراالسالم سومالی را اشغال کنند.
به همین دلیل می بینیم این شخص با حمایت اردوغان و آمریکا و ناتو در نهایت توانست به عنوان
بخشی از حکومت اشغالگران سکوالر سومالی در مجلس حکومت کفار اشغالگر در سال 1388ش به
عنوان رئیس دولت انتقالی برگزیده شود و با حمایت و در پناه نظامی کفار سکوالر جهانی و منطقه ای
چون آمریکا و ناتو و نیروهای سازمان ملل و نیروهای نظامیاتحادیه سکوالریستهای آفریقا با نام
قدریف سومالی در موگادیشو شود و در چنین جبهه ای فتوای
«آمیسوم» کرزای و غنی و رمضان
ِ
جهاد بر علیه مردم مسلمان سومالی و مجاهدین شریعت گرای آن داد! و سعی می کند تمام کفار جهانی
را بر علیه مجاهدین شریعت گرای سومالی وارد جنگ کند  .به عنوان مثال می بینیم که وي با اشاره
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به روابط طوالنی مدت و خوب با ایتالیا می گوید" :دولت ایتالیا نیز باید به اندازه توان خود به ما کمک
کند ،اروپا اقداماتی انجام داده و اعالم کرده که به ما کمک خواهد کرد ،اما ما می خواهیم ایتالیا پل ما
با اروپا باشد"...
این روابط دیرینه به نظر شما چه بوده؟ اشغال سومالی و کشتار و تاراج بخشی از سومالی توسط
حکومت سکوالر ایتالیا که تحت عنوان استعمار قدیم از آن یاد می شود و این سخنان در رونامه های
مختلف آن زمان چون روزنامه «البیان» امارات نشر می شود .این فتوا دادنها و این حمایتهای آشکار
از کفار بر علیه مسلمین بیشتر به جک شبیه است تا یک رویداد تاریخی اما متاسفانه رخ داد و عده ای
مثل مریدان سیاف و مجددی و علمای درباری آل سعود و غیره از این فتوا تقلید کردند.
اما بقیه ی اعضای محاکم اسالمی که داراالسالم سومالی را ترک نکرده بودند در مهر 1386ش و بعد
از جریان کنفرانس اسمره در پایتخت اریتره ،مستقالً و با پاک نمودن صفوف خود از دارودسته ی
منافقین جهاد خود با اشغالگران سکوالر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو و اتحادیه ی آفریقا از کانال
حکومت سکوالر اتیوپی را تا کنون ادامه داده اند ،و با اتحاد حزب اسالمي به ریاست شیخ حسن طاهر
اویس و «شباب المجاهدین» جبهه ای را با محوریت اندیشه های نجدیت تشکیل دادند و بخشهائی زیاد
از داراالسالم سومالی به اضافه ی بخشهائی از موگادیشو را از وجود کفار سکوالر اشغالگر و
مزدوران محلی آنها چون ناشریف احمد پاک کردند؛ و در برابر ،آمریکا،انگلیس ،کانادا ،استرالیا و
امارات و دیگر متحدین آنها فورا ً این بخش کوچک از سرزمین فقر زده و ستم کشیده ی مسلمین را که
آزاد شده بود جزو گروههای تروریستی و تحت تعقیب خود قرار دادند و از همان زمان تا کنون آمریکا
و ناتو و اتحادیه ی آفریقا و تمام متحدین آنها حمالت هوائی و زمینی خود را بر علیه این مسلمانان
آزادیخواه تحمیل کرده اند و باعث کشتار هزاران کودک و زن و مرد و پیرو جوان از مسلمین شافعی
مذهب سومالی شده اند.
همین شریف شیخ احمد مثل گروه سیاف و ربانی و دههای مال و گروه خائن در کردستان عراق و یمن
و غیره که در برابر کفار سکوالر جهانی ذلیل و پست شده اند اما می بینیم که این گربه ها در
حرکتهای نمایشی در برابر مجاهدین ادای شیرها را در می آورند و این ناشریف در حرکتی نمایشی به
شکل علنی در خط مقدم جبهه کفار سکوالر و اشغالگر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو 23و اتحادیه ی
آفریقا و مرتدین محلی در نبرد با داراالسالم سومالی و جوانان مجاهد در نزدیکی بازار باکارا در شهر
موگادیشو حاضر می شود .به همین دلیل در طرف دیگر این جبهه ی جنگ ،شیخ حسن طاهر اویس
 23ترکيه بخشی از نيروهای مزدور سوماليائی را آموزش می دهد و اتحاديهي اروپا نيز در پايگاه نظامي در جنوب غرب اوگاندا به اموزش
مزدوران مشغول است و آمريکا و امارات و ديگران هم به سبک خودشان به اموزش مزدوران و کشتار مسلمين سومالی مشغولند.

رهبر جنبش جوانان مجاهد جنگ کنونی را جنگ عقاید و اصول و افکار توصیف می کند ،و شریف
شیخ احمد هم که در راه افکار سکوالریستی و در صف کفار سکوالر و اشغالگر جهانی و منطقه ای و
مرتدین محلی قرار گرفته است می گوید :جنبش شباب و اندیشه هایش خطر اصلی آینده برای قاره سیاه
است.
این گربه هائی که در پناه کفار و در خلوت خود ادای شیرها را در می آورند زمانی که ترامپ رئیس
جمهور آمریکا اعالم می کند که همه ی نیروهای آمریکائی تا 1399/10/26ش ( 15ژانویه2021ن)
از سومالی خارج می شوند محمد عبدهللا فرماجو رئیسجمهور دست نشانده ی بر بخشی از مگادیشو
هراسان با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود از واشنگتن می خواهد به حمایت نظامیش ادامه دهد و
اعالم می کند که برای مبارزه با الشباب به این کمک نیاز دارد! ایوب اسماعیل ،از سناتورهای
حکومت دست نشانده نیز می گوید :این تصمیم واقعا تاسف آور است و سرهنگ احمد عبداللهی یکی از
فرماندهان اصلی همین حکومت دست نشانده نیز هشدار می دهد که خروج نیروهای آمریکایی تاثیر
عمیقی بر تالشها برای مقابله با نظامیان اسالمگرا در این منطقه خواهد داشت.
به این شکل همه ی این غالمان حلقه به گوش آمریکا و ناتو و اتحادیه ی آفریقا و سازمان ملل
سکوالریستی ترس و هراس خود در برابر مجاهدین شریعت گرا و ملت مسلمان تحت ستم خود را
آشکار می کنند .همه ی مزدوران در تمام سرزمینهای مسلمان نشین و غیر مسلمان نشین اینگونه اند.
اینها می دانند که بدون حمایت این کفار جهانی و منطقه ای هرگز نمی توانند در برابر ملت خود دوام
بیاورند و موجودیت و زندگی آنها به ماندن اشغالگران و حمایت اشغالگران از آنها بستگی دارد؛ مگر
ما مزدوران آمریکا در ویتنام را ندیدیم؟ یا مزدوران شوروی در افغانستان را ندیدیم؟ یا مزدوران
امریکا و ناتو در افغانستان و آل سعود و امارات و بحرین و یمن و کردستان عراق و  ...را نمی بینیم؟
مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر («( )26اتحاد دادگاههای اسالمی» و «والیات اسالمی»
سومالی (( ))3قسمت )51
احزاب و جریانات تأثیر گذار در شکل گیری داراالسالم اتحاد دادگاههای اسالمی سومالی
 اخوان المسلمین و انشعابات مختلف آن:
ریشه های اخوان المسلمین در سومالی به «جمعیة نهضة العلماء في الصومال» بر می گردد که توسط
الشیخ عبد الغني أحمد آدم در اواسط دهه ی  1340ش (اواسط دهه ی 1960ن) به وجود آمد .این
حزب مثل سایر احزاب بعد از انقالب نظامی 1347ش منحل شد .

در این هنگام به دلیل موقف و دیدگاه جماعت اخوان المسلمین در مورد حکومت سکوالر سیاد بري
جماعت به دو گروه عمده تقسیم می شود دسته ای عدم سازش و هجرت به کشورهائی چون عربستان و
غیره را انتخاب می کنند و دسته ای هم خود را با نظام سکوالر و کفری سیاد بری سازگار می کنند؛
همان واکنشی که تا کنون در تمام سرزمینهای اسالمی از این جریان در برابر کفار سکوالر جهانی و
مرتدین سکوالر محلی دیده ایم.
الشیخ عبد الغني أحمد نیز جزو همین دسته ی سازشکار با سکوالریستهای مرتد محلی می شود و
مدتی به عنوان وزیر دادگستری والشؤون اإلسالمیة حکومت سکوالر سوسیالیستی سیاد بری مشغول
کار می شود .در سال 1349ش و زمانی که وزیر دادگستری بود از محمد محمود الصواف بنیانگذار
اخوان المسلمین در عراق در دفترش استقبال می کند .الصواف در مدارس و مساجد مختلف در مورد
لزوم تطبیق قانون شریعت هللا تعالی سخنرانی می کند.
به هر حال الشیخ عبد الغني و چندین شخصیت مورد پذیرش مردم تنها به این دلیل در سیستم حکومتی
سکوالر زیاد بری پذیرفته شده بودند تا به مردم مشروع بودن چنین حاکمیتی را بقبوالنند و این
حاکمیت هم به تدریج جای پای خود را مستحکم کند؛ در واقع این علماء و شخصیتهای مورد پذیرش
مردم حکم ابزارهای تاریخ دار و گاه جایگاه بوگیرهای چنین حاکمیتهای سکوالری را داشته اند و
زمانی که این علماء وظایف خودشان را برای این حاکمیتها انجام دادند این حاکمیتها آنها را یا محدود
می کنند یا به کلی دور می ریزند و حتی حذف می کنند.
به همین شکل الشیخ عبد الغني احمد نیز در این مرحله ی گذار تاریخ مصرفش تمام می شود و از
وزارت دادگستری والشؤون اإلسالمیة برکنار می شود و سه سال را در زندان انفرادی به سر می برد.
پس از طی شدن مرحله ی گذار و تثبیت حاکمیت و به دنبال برکناری عبدالغنی آدم حکومت سکوالر
زیاد بری در مسائل قانون سکوالریستی همان دیکتاتوری خاص سکوالریستها را پیاده می کند و
پروژه ی «قانون األحوال الشخصیة » را به تصویب می رساند که در آن در امور شخصی و فردی
قوانینی بر خالف قوانین شریعت هللا تعالی مثل تساوی ارث زن و مرد را به تصویب رساند.
در دی ماه 1350ش (ژانویه 1975ن) زیاد بری سکوالر قانونی را وضع کرد که طی آن ارث زن و
مرد یکسان بود .چند عالم به این قانون مخالف شرع که در واقع عالوه بر کنار زدن شریعت ظلم
آشکار به زن هم محسوب می شود مخالفت کردند که همگی اعدام شدند و جالب است بدانید چند عالم
که روزنامه ای را سوزانده بودند که این خبر را نشر داده بود توسط نیروهای سکوالر جمهوری
دمکراتیک سومالی در همان مکانی که روزنامه ها را سوزانده بودند سوزانده شدند.

الشیخ عبد الغني بعد از برکناری و تحمل  3سال زندان انفرادی به دلیل اعتراضهای مردمی از
زندان مرخص می شود و به صورت مخفیانه از سومالی فرار می کند و به کویت می رود و در وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمیة حکومت کویت مشغول کار می شود که در نهایت در سال 1385ش در
کویت می میرد و همانجا دفن می شود .این سرانجام تمام علمائی است که ابزار دست کفار سکوالر و
سایر طاغوتها می شوند.
حزب «حركة اإلصالح» بر ویرانه های حزب منحل شده ی«جمعیة نهضة العلماء في الصومال» و
بر اساس منهج اخوانی الهضیبی و وابسته به این اخوان جهانی در سومالی به وسیله ی دانشجوهای
دانشگاههای مصر و سودان و عربستان در سال 1356ش (1978ن) و هماهنگ با پیروزی انقالب
اسالمی در ایران توسط الشیخ محمد أحمد نور غریري (( )Garyareفارغ التحصیل دانشکده ی
شریعت دانشگاه مدینه در عربستان) ،الدكتور علي شیخ أحمد أبو بكر ،أحمد رشید شیخ حنفي ،الدكتور
محمد یوسف عبدي ،وعبد هللا محمد عبد هللا تأسیس شد و الشیخ محمد أحمد نور به عنوان اولین رئیس
حزب «حركة اإلصالح اإلسالمیة» انتخاب شد .همه ی این افراد جزو اخوانی های تحت تعقیب
حکومت سکوالر سیاد بری بودند و در عربستان زندگی می کردند.
این حزب در این دوران به صورت سری در سرزمین سومالی فعالیت می کرد و تمرکز فعالیتهای
آنها روی تعلیم و آموزش بود .بیشتر نیروهای این حزب در دانشگاه موگادیشو و دیگر موسسات
آموزشی سومالی حضور داشتند؛ هر چند که در سال 1367ش (1989ن) بر علیه این حکومت
سکوالر راهپیمائی به راه انداخت که ثمره ی آن جمعه ی سیاه «الجمعة السوداء» بود .بعد از فروپاشی
حکومت سکوالر سیاد بری با وضعی کامالً متفاوت با وضع سری مواجه شد یعنی جامعه در حالت
انقالب و جنگ و بی قانونی قرار گرفته بود.
در سال 1370ش (1992ن) اولین کنگره ی خود را می گیرد و استراتژی های خود با اوضاع موجود
مختلف حل شده ی در سایر جماعتهای جهادی و
سومالی اعالم می کند .این حزب بعدها به دهها گروه
ِ
غیر جهادی و سه حزب عمده تقسیم شدند  .ابتدا در هنگام تشکیل دادگاههای اسالمی و در سال
1385ن (2007ن) بعد از اشغالگری های اتیوپی (سگ آمریکا و ناتو ورژیم صهیونیستی) تفرق
اصلی به وجود آمد و حزب به دو گروه عمده تقسیم شد.
حزب حركة اإلصالح در واقع در بخش خدمات اجتماعی وارد می شد و نیروهای اتحادیه محاکم
اسالمی و االتحاداالسالمی و دیگران در بخش نظامی فعالیت داشتند و به این شکل میان این دو جریان

مسلح و آنهائی که تمایلی به اعمال خشونت نداشتند در داراالسالم «دادگاههای اسالمی» هماهنگی به
وجود آمد.
هم اکنون  3حزب عمده از این حزب وجود دارند:
 -1جناح قدیمی حركة اإلصالح که به رهبران بنیانگذار آن وفادار مانده ند
 -2حزب انشعابی به اصطالح نوگرا 1385ن (2007ن) از جناح قدیم که با وجود کفار سکوالر
و اشغالگر خارجی و منطقه ای و مرتدین محلی در کشور معتقد است :اسالم دین سالم و
رحمت وگل و بلبل و  ..است و پیروانش را از هر گونه خشونتی منع می کند و تبلیغ می کند
که دموکراسی (حکومت قانون مردم بر مردم به جای حکومت قانون هللا بر مردم) در اساس
همان شوراست 24.و بر این باور هستند که از کانال دموکراسی سکوالریستها و نهادها و
مؤسسات امروزین و احزاب مختلف و تعدد احزاب می توانند اصول اسالمی را پیاده کنند 25.و
به این شکل غیرعلنی همچون تمام دارودسته ی منافقین در زمان حاضر به مخالفت با قوانین
شریعت هللا و تبلیغ برای سکوالریسم می پردازند و مریدان خود را با آراء شاذ و شبهات و
بازی با کلمات به میدان کشانده اند چه در مسائل حکومتی و اجرائی و چه در مسائلی چون
جواز امامت زن بر مرد در نماز جماعت و ...این حزب در مجموع از حزب «جبهه اسالمی
ملی » دکتر حسن عبدهللا الترابی در سودان متأثر هستند.
این اختالفات از سال 1379ش (2001ن) و به دنبال عملیاتهای  11سپتامبر در آمریکا و تهدیدات
آمریکا و اشغال سومالی توسط کشور سکوالر اتیوپی و ترس دسته هائی از اعضای حزب اصالح از
حمایت از داراالسالم «دادگاههای اسالمی سومالی » و شتاب در پیوستن به جبهه ی آمریکا و
متحدینش به وجود آمد .این دسته معتقد بودند که مخالفین آنها نمی توانند با وضع موجود خود را
سازگار کنند و اهل «التعامل مع الواقع» نیستند .یعنی در واقع این دسته مخالفین شریعت گرای خود را
متهم می کردند که اهل سازش و سازگار شدن و مداهنه با آمریکا و متحدین جهانی و منطقه ای آن و
اهل سازش و سازگار شدن و مداهنه با مرتدین محلی نیستند.
به همین دلیل در این دوره به تمام مریدان و علمای خود هشدار داد که در هیچ گردهمائی و مناسبتهای
اسالمی و ملی حضور پیدا نکنند که در آن با سیاستهای ظالمانه و جنایتکارانه ی آمریکا در برابر

 24مراد هوفمان :اإلسالم هو البديل ( )Maryland: Amana Publications 1999ص  .82-81أيضا ً فتحي اعثمان " إسالميو اليوم
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جهان اسالم و حتی در برابر سومالی مخالفتی می شود .حتی بسیاری از پیروان آنها از سخنرانی و
خطبه در مساجد هم که مخالف آمریکا و متحدینش بود دوری کردند ،هر چند عده ای زیر بار این خفت
نرفتند .به همین دلیل اختالف در میان حزب اصالح گسترش پیدا کرد تا اینکه به دو گروه مختلف تقسیم
شدند .گروهی که خود را اهل تصحیح و اصالح طلبی و تجدید و نوگرائی می دانست و گروهی که
اینها را به تجزیه طلبی و دشمنی و آشوب «بال ِشقاق والبلبلة» متهم می کردند.
تمام این جریانات با تمام این تفکراتی که داشتند در دارالسالم اتحاد دادگاههای اسالمی سومالی در
آزادی کامل بودند و تنها حسادت و اصطکاکهای خاص و رایج بین خودشان برایشان محدودیت درست
می کرد .بعد از سیطرة «المحاكم اإلسالمیة» بر مگادیشو در سال 1384ش (2006ن) امثال الشیخ
نور بارود ،ود .محمد علي إبراهیم ،والشیخ عثمان إبراهیم وغیره از جناح اصالح طلب حزب حرکت
اصالح شدند .رهبریت اصلی «حركة اإلصالح» قصد داشتند در یکی از هتلهای مگادیشو 28مین
کنگره سالیانه ی خود را برگذار کنند که همین جناح اصالح طلب مانع از برگذاری این کنگره شد و
چنان پرونده سازی و جوی را ایجاد کردند که داراالسالم «دادگاههای اسالمی» اجازه ی برگذاری این
کنگره را نداد.
در نهایت همین گروه به اصطالح اصالحگر و نوگرا در ایام حج سال 1385ش (2007ن) و با
نظارت رژیم فاسد آل سعود کنگره ای را تشکیل دادند و تأسیس دوم حزب «حركة اإلصالح» را اعالم
کردند و رهبران سابق برکنار شده و الشیخ عثمان إبراهیم أحمد به عنوان مراقب این حزب انتخاب شد
و می بینیم که همین جریان به همراه دسته هائی دیگر به حکومت دست نشانده ی اشغالگران پیوستند و
به مناصب مختلف حکومتی هم دست پیدا کرده اند.
 -3حزب حركة التجمع اإلسالمي یا جماعة آل الشیخ.
همه ی این شاخه ها مدعی داشتن منهج الوسطیة و اعتدالل و میانه روی در مقاصد شریعت اسالمی و
حامی اصول و مبانی دموکراتیک و کثرتگرایانه بوده اند.
 سلفیت نوع سوم یا نجدیت
آل سعود در این سرزمین مجاهد پرور شریعت گرائی که سابقه ی طوالنی در جهاد با کفار اشغالگر
خارجی و منطقه ای داشته و تمام ساکنین آن از مذهب امام شافعی رحمه هللا تبعیت می کنند استراتژی
تربیت کادر و شیخ و مال و تحصیلکرده و نسل جدیدی از اسالمگراها بر اساس تفکر نجدیت را در
پیش می گیرد که در مورادی در تضاد آشکار با منهج مذهب امام شافعی رحمه هللا و تفکرات رایج در
میان مسلمین سومالی بود و در همان دوران  3هزار بورسیه ی تحصیلی دانشگاههای اسالمی

عربستان  ،به ویژه دانشگاه مدینه ،به مسلمین سومالیائی تقسیم شده در کنیا ،اتیوپی و جیبوتی و خود
سومالی و کشورهای اطراف سومالی اختصاص پیدا می کند که پس از پیروزی انقالب اسالمی  57در
ایران و تشکیل داراالسالم ایران این روند در سومالی و سایر سرزمینهای اسالمی شدت بیشتری هم
می گیرد.
البته اگر دقت کنیم این پرورش کادرهای نجدی بیشتر در سرزمینهائی صورت گرفته است که سابقه ی
جهادی بر علیه کفار اشغالگر را داشته اند مثل سومالی و چچن و افغانستان و هورامان غربی و
کردستان عراق و سوریه و . ....
این تفکر به عنوان یک اندیشه ی جدید با آنکه می تواند جوانان و آزادی خواهان را دور خود جمع کند
اما کارکرد اصلی این تفکر دروازهای به سوی ایجاد تفرق میان اهل جهاد و جدا کردن مسلمین از اهل
جهاد و در نهایت نابودی تدریجی جهاد عمومی در میان مسلمین تمام مناطقی بوده است که این تفکر
وارد آن شده است ،هر چند ممکن است حزبهائی متفرق به فعالیتهای ایزائی و نکائی دست بزنند اما در
نهایت با تولید این آفتها زمینه را برای بازگشت مجدد کفار سکوالر جهانی و مزدوران محلی آنها و
حتی پذیرش داوطلبانه ی این مزدوران از سوی مسلمین فراهم کرده اند و این هدف اصلی و پشت پرده
ی تمام کفار سکوالر جهانی از گسترش دادن این تفکر با هزینه کردن میلیاردها دالر در میان مسلمین
بوده است.
البته این پروژه تنها متعلق به چند دهه ی گذشته نبوده بلکه آل سعود در سال 1392ش در رسانه های
خود اعالم کرد که قصد دارد بر اساس منهج سلفیت علمای نجد سومین دانشگاه بزرگ اسالمی جهان
پس از دانشگاه اسالمی پاکستان و مالزی را با هزینه  500میلیون دالر در  160هکتار زمین (1000
جریب =  160هکتار) در افغانستان تاسیس کند .
به دنبال این اشرف غنی مزدور و غالم آمریکا و پیمانکار حکومت دست نشانده ی افغانستان و
«فریده مومند» وزیر تحصیالت عالی افغانستان نیز فورا ً اعالم کردند که با طرح پیشنهادی عربستان
برای ساخت دانشگاهی بزرگ اسالمی در این کشور موافقت کرده و بیش از یک هزار جریب زمین
دولتی در شهرك «غازي امان هللا خان» ،بین شهرهای «رودات» و «بتیکوت» استان ننگرهار در
 15کیلومتری حاشیه شهر جاللآباد در شرق افغانستان و حدود دوصد میلیون دالر هزینه از بودجه
وزارت تحصیالت عالی را نیز به ساخت این دانشگاه تخصیص داده است.

به دنبال این و پس از سفر عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه دولت اجیر افغانستان در مهر 1395ش (26
میزان  )1395همراه با هیئتي از مقامات دولتي ،به عربستان سعودي حکومت عربستان سعودی وعده
داد که ساالنه  400بورس تحصیلی به دانشجویان افغان در سطح تحصیالت عالی اسالمی خواهد داد.
در کنار این دانشگاه ،که بر اساس تفکرات سلفیت نجدی و درباری آل سعود و تا درجه ی دکترا اداره
شده و طلبه می پذیرد و احتمال انتقال آن به کابل را می دادند ،رژیم آل سعود با صرف میلیاردها دالر
در بخش جنگ روانی چندین شبکه ی ماهواره ای با مجریانی افغانی و ایرانی مثل کلمه و وصال و…
راه اندازی کرده است که باز مروج سلفیت خاص نجد هستند و حکومت مزدور افغانستان هم منابر
مساجد را در اختیار مروجان نجدیت و کرسی های مختلف دانشگاهی را نیز در اختیار این تفکر قرار
داده است.
بر اساس این اقدامات دشمنان در ترویج آشکار سلفیت خاص نجدیت در افغانستان و ثمره و تجربیاتی
که از این منهج دارند بخشی از طرفداران طالبان حنفی مذهب از این تفکر به عنوان یک تهدید و خطر
و عاملی جهت تفرق و جنگ داخلی و ابزاری در دست دشمنان یاد می کند و طی بیانیه ای از سوی
والیت غزنی به صورت واضح هر گونه فعالیت سلفی های نجدی ممنوع اعالم می شود.
باید از خود بپرسیم که چرا آل سعود و حکومتهای مزدوری و دست نشانده ای چون کابل اینهمه جهت
نشر تفکرات نجدیت حریص هستند و اینهمه هزینه می کنند در حالی که مردم افغانستان از نبود دکتر و
پرستار و بیمارستانهای مجهز و حتی از فقر و گرانی و ...رنج می برد؟
در کنار این باید بدانیم چرا مجاهدین حنفی مذهب در والیاتی چون والیت غزنی به سلفیت خاص نجد
همچون یک تهدید و ابزاری در دست دشمنان نگاه می کنند و کالً تبلیغ و حتی اجاره دادن منزل به
نجدی ها را ممنوع می کنند.
ما تمام نقاط مثبت این تفکر نجدیت را می توانیم در مذاهب اسالمی دیگر و در ذخایر گرانبهاء علمی
اهل سنت پیدا کنیم و از مضرات این تفکر در امان بمانیم .دشمنان از این تفکر همچون یک آفت در
میان مسلمین و اهل جهاد استفاده می کنند و دسته هائی از اهل دعوت و جهاد نیز به دالیل مشخص
محیطی که در آن قرار گرفته اند همچون یک آلترناتیو و بدیل افکار موجود خطبای رسمی و دارودسته
ی منافقین از آن سود جسته اند در حالی که بدیل و جایگزینی بهتر از این هم وجود دارد.
نجدیت با هزینه های هنگفت آمریکا و ناتو از کانال آل سعود و امارات و کویت و  ...تنها از کانال
پرورش و بورس دانشجوها و طلبه ها در دانشگاههای علوم شرعی فعالیت ندارد بلکه هماهنگ با این
در زمینه های مادی نیز فعالیتهای فرهنگی و عقیدتی خود را پوشش می دهد که درواقع شالوده ی

اصلی سیاست تبلیغی آل سعود و اربابان او در مردمی کردن این اندیشه های نجدیت در میان مسلمین
پیرو مذاهب مختلف اسالمی بوده است  .مثالً مسجد می سازد یا مدرسه و دانشگاه می سازد یا چاههای
آب آشامیدنی حفر می کند یا بیمارستان و کلینیکهای بهداشتی و کارخانه و ...می سازد ،بلیط رایگان
حج می دهد و..
تفکرات نجدیت برای این دشمنان گاه پروژه ایست جهت ایجاد تفرق میان مسلمین و تولید دشمنان
ساختگی جهت انحراف از تمرکز بر دشمن اصلی که خود همین کفار سکوالر و اشغالگر خارجی و
مزدوران محلی آنها هستند.
جالب است بدانید به دنبال آنکه در کشور آفریقائی لیبی مجاهدینی شریعت گرا و آزادی خواه چون عمر
مختار تقبله هللا با گرایشات اهل تصوف بر علیه کفار اشغالگر خارجی و مرتدین سکوالر محلی در
حال جهاد بودند و کفار سکوالر اشغالگر و مزدوران محلی آنها در اکثر سرزمینهای اسالمی اشغال
شده به دلیل اتحاد و بسیج فوری مسلمین توسط اهل جهاد در تنگناه قرار گرفته بودند رژیم دست نشانده
ی آل سعود پروسه ی مشغول کردن مسلمین به مسلمین و تفرق و دامن زدن به اختالفات و منحرف
کردن مسلمین از تمرکز بر دشمنان اشغالگر و سکوالر خارجی بر سایر مسلمین را به پیش می برد.
به عنوان مثال در زمان پادشاهی ملک فیصل با نام «توحید» و «تطهیر» عقاید اسالمی از
«بدعتهای» اهل تصوف و تشیع ،بودجه ی کالنی به همراه اعزام مبلغانی با تفکرات «نجدیت» در
دستور کار قرار می گیرد و دهها موسسه به همراه چنین مسجد ساخته می شوند و در سال1345ش
(1966ن) بر گسترش نجدیت در این بخش از سرزمین تحت اشغال کفار سکوالر جهانی و مرتدین
محلی متمرکز شدند که از حمایت حاکم سکوالر سومالی نیز برخوردار بودند هر چند از همان زمان
تا کنون از سوی مسلمین با مخالفتهائی مواجه بوده اند؛ چون مساجد و مدارس مذهبی در شهرها و
روستاها و طریقتهای صوفیه نقش مهمی در رشد تعالیم اسالم و تحکیم ریشههای آن در فرهنگ
جامعه و قلبها و رفتار مسلمین سومالی و طبعا ً سراسر جهان اسالم در آن زمان داشتند و سبک گفتمانی
نجدیت با این مسلمین اسالمی نبوده است.
نجدیت با در پیش گرفتن این سبک گفتمانی با مسلمین «عمالً» ضمن دامن زدن به تفرق داخلی با انکه
بخش اعظم از نجدیون با حکام هستند اما تمام مخالفین نجدیت را نیز به سمت حکومتهای دست نشانده
ی کفار سکوالر جهانی هل داده است و این تفرقی آشکار و یک فاجعه برای مسلمین و تقویت جبهه ی
کفار سکوالر جهانی و طاغوتها و مزدوران محلی آنها بوده است که ما نه تنها در سومالی بلکه در

تمام سرزمینهای اسالمی شاهدش بوده ایم که نمونه های چچن و داراالسالم هورامان و اخیرا ً دولت
اسالمی البغدادی ملموس ترین تراژدی برای مسلمین بوده اند.
با آنکه سلفیت نوع سوم و نجدیت در دهه های 1320ش (1940ن) توسط کسانی چون الشیخ نور علي
علو وارد سومالی شده بود 26اما به دلیل قدرت زیاد اهل تصوف و شافعی های سنتی در آن زمان 27و
همچنین به دلیل سبک تهاجمی و گفتاری غیر شرعی ،این جریان نتوانست به پیشرفت قابل چشم گیری
دست پیدا کند.
اولین جماعتی که در آن نجدیت توانست فعالیتهای خود را به پیش ببرد حزب «جماعت نهضت» بود
که توسط شیخ عبدالغنی احمد پایه گذاری شد و دارای منهج اخوان المسلمین بود ،به این شکل نجدیت
موجود در جماعت اخوان المسلمین توانست اصولی در روش تعامل با سایر مسلمین و دشمن شناسی و
سایر اصول معروف در جماعت اخوان المسلمین را یاد بگیرد و به نحوی خود را با بسیاری از اصول
اسالمی در دعوت و جهاد تعدیل و هماهنگ کند اما در برابر منهج اخوان المسلمین توان ابراز وجود
نداشتند.
به این شکل می بینیم که ریشه های بیداری اسالمی و جرقه های حرکت به سوی تشکیل حکومت
اسالمی در سرزمین شافعی مذهب سومالی نیز مثل سایر سرزمینهای اسالمی با جریان اخوان
المسلمین زده می شود.
از دل این «جماعت نهضت» در سال 1349ش جوانان متأثر از منهج اخوانالمسلمین حزب «جماعة
األهل» را سازماندهی کردند که توسط حکومت سکوالر زیاد باره ی سرکوب و تحت تعقیب قرار
گرفتند .این حزب بعدها همچون خود جریان اخوان المسلمین مادر در مصر دچار انشعاباتی شد و
عبدالقادر شیخمحمود ،رهبر جماعة األهل حزبی به نام «جماعت المؤمنین» را ساخت و الشیخ محمود
عیسى نیز«الجماعة اإلسالمیة» را به وجود آورد و علي ورسمة فارغ التحصیل دانشگاه مدینه نیز
«حركة وحدة الشباب اإلسالمي» را به وجود آورد.
در سال 1361ش (1983ن) دو حزب «الجماعة اإلسالمیة» و «حركة وحدة الشباب اإلسالمي» به
ریاست الشیخ علي ورسمة حزب «االتحاد اإلسالمي» را جهت مقابله با رژیم سکوالریستی زیادباره و
جایگزینی آن با حکومتی اسالمی و اتحاد و یکپارچگی دوباره ی سومالی بزرگ (جمهوري
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 27الشيخ بشير أحمد صالد ،بحث غير منشور" ،محطات فكرية للصحوة في الصومال".

دمکراتیک سومالی؛ سومالی تحت اشغال جیبوتي؛ سومالی غربی تحت اشغال اتیوپی؛ سومالی تحت
اشغال كنیا) به وجود آوردند که از سال 1361ش تا 1371ش از کانال این حزب تفکرات اخوانی
نجدیت زده (یعنی اخوانی که از نجدیت تأثیراتی گرفته بود) گسترش قابل مالحظه و گسترده ای در
میان شافعی های سومالی بزرگ داشت.
همین گسترش اندیشه های اسالمی که باعث وحدت در میان سومالیائی های تقسیم شده بین چند کشور
داشت ملی گراهای سکوالری چون زیاد بری را نگران کرد .چون اینها تنها کشوری سکوالر را می
خواهند هر چند یک شهر از یک کشور باشد .به همین دلیل زیاد بری در سال 1364ش (1986ن)
رهبران اسالمی این اتحاد اسالمی را تحت تعقیب قرار داد و بسیاری از آنها فراری شده و یا همچون
الشیخ حسن طاهر أویس والشیخ عبد العزیز فارح به اعدام محکوم شدند.
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در سال 1369ش (1991ن) بعد از نابودی حکومت زیاد بری در زمانی که کودتاچیان سکوالر در
حال جنگ داخلی بودند و شمال و جنوب مگادیشو را بین خود تقسیم کرده بودند حزب «االتحاد
اإلسالمي» در مرزهای کنیا و اتیوپی مناطقی را در اختیار گرفت و با اجرای قانون شریعت هللا امنیت
قابل مالحظه ای را در کنار نا امنی و هرج و مرج تولید شده توسط احزاب سکوالر به وجود آورد ،در
همین زمان هم کشور سکوالر اتیوپی به عنوان بازوی آمریکا در منطقه به پایگاههای حزب اتحاد
اسالمی در داخل خاک سومالی حمله کرد.
حزب «االتحاد اإلسالمي» قرارگاههای مسلحی در سراسر جمهوری سومالی به وجود آورد و بر
راهکارهای بلند مدت مثل ایجاد شوراهای محلی و مدارس اسالمی ،دادگهاه ههای اسالمی و مراکز
خیریه تمرکز داشت؛ در نهایت این حزب بعد از انشعابات مختلفی در سال 1371ش (1993ن)
رهبریت حزب مشی مسلحانه را گنار گذاشت و به سبک دعوت به سبک نجدیت درباری و بازی های
سیاسی در سیستم دموکراسی و سکوالریستی اشغالگران روی آورد.
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همین حزب به همراه حزب «التجمع اإلسالمي لْلنقاذ» در سال 1374ش (1996ن) حزب «جماعة
االعتصام بالكتاب والسنة» (چنگ زدن به کتاب و سنت) با منهج نجدیت را به وجود آوردند و  4کادر
اصلی آن در حکومت دست نشانده ی تحت حاکمیت شریف احمد وزاتهای مختلف را بر عهده داشتند و
در حکومت سرزمین سومالی یا سومالی لند نیز  3وزارت را اشغال کردند و در حکومت اقلیم بونتالند
نیز به همین تعداد وزارت در اختیار داشتند.
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حزب «جماعة االعتصام بالكتاب والسنة» در انتخابات محلی و فدرالی قبایل و شهرها و استانی خود
در پارلمانهای مختلف هم دارای اعضای متعددی هستند .همچنین روسای بعضی از قبایل که دارای
هزاران زیر مجموعه هستند نیز تابع این منهج نجدیت شده اند .هم اکنون دكتر بشیر أحمد صالد رئیس
هیئة علماء درباری سومالی ریاست این حزب را بر عهده دارد ،حزبی که در مجامع رسمی مرجع
قابل رجوع در داخل و خارج شده و ترکیبی از نقش علمای درباری آل سعود و حزب نور مصر شده
است و آشکارا در برابر داراالسالم سومالی و مجاهدین شریعت گرا و در جبهه ی کفار سکوالر
جهانی به رهبری آمریکا و ناتو و اتحادیه ی آفریقا و مزدوران محلی قرار گرفته است.
البته با تاثیراتی که بر سایر بخشهای تقسیم شده ی سومالی دارد ما دیدیم که در سال 1388ش
(2010ن) الجبهة المتحدة لتحریر الصومال الغربي ،که از همین منهج نجدیت تبعیت می کرد بعد از
 18سال جنگ مسلحانه با حکومت سکوالر و اشغالگر اتیوپی و بعد از جلسات متعدد با کادرهای
حزب « جماعة االعتصام بالكتاب والسنة» در نهایت مشی مسلحانه را کنار گذاشته و وارد همان بازی
سیاسی در حکومت سکوالر و اشغالگر شد.
در این صورت می توان گفت که جنبش نجدیت در سومالی با «الجماعة اإلسالمیة » در سال 1358ش
(1980ن) و بعد از اتحاد آن با سازمان «وحدة الشباب اإلسالمیة» در سال 1360ش( )1982به «
االتحاد اإلسالمي» و بار دیگر در سال 1368ش به حزب « االعتصام بالكتاب والسنة» تبدیل شد و در
نهایت بعد از شکست اولیه ی داراالسالم محاکم اسالمی در برابر کفار سکوالر جهانی و حکومت
اشغالگر اتیوپی در سال 1386ش (2008ن) تبدیل شد به حزب « جماعة الوفاق اإلسالمي»  .به هر
حال با آنکه ما هم اکنون شاهد گروههای مختلف جهادی مخالف حکومت اشغالگران در سومالی هستیم
اما ستون فقرات همه ی آنها به ریشه هائی از اخوان المسلمین و « االتحاد اإلسالمي» بر می گردد .
در کنار اینها و در همان سال1371ش (1993ن) از حزب اتحاد اسالمی دسته ای از نجدی ها جدا
شدند که در اصطالح به الحزبی و الجماعتی مشهور هستند .اینها نیز در کنار طاغوتها و حکام دست
نشانده قرار گرفته اند و ضمن اهل بدعت و اهل ضاللت و گمراه دانستن مسلمین مخالف خود بخش
بزرگی از فعالیتهای خود را بر حمله به جماعتهای اسالمگرا اختصاص داده اند و در هر صورت کفار
سکوالر و اشغالگر خارجی و مرتدین محلی از دست و زبان آنها در امان هستند اما مسلمین در
طیفهای مختلف نه.
مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر («( )27اتحاد دادگاههای اسالمی» و «والیات اسالمی»
سومالی (( ))3قسمت )51

با این توضیحات به مرور مختصر سه حزب عمده ی نجدیت ،اخوان المسلمین و اهل تصوف در خاک
سومالی می پردازیم که تقریبا َ احزابی مشابه با آن احزاب متعددی هستند که در اکثریت سرزمینهای
محل سکونت پیروان مذاهب معروف به اهل سنت دیده می شوند:
« -1حركة الشباب المجاهدین»
عادتا ً سازمان القاعده در تمام سرزمینهای اسالمی به مجاهدین در حال آموزش خود عنوان «الشباب»
یا جوانان را می دهد .این اصطالح هم در زمان پیدایش محاکم اسالمی در مناطق مختلف در میان
مسلمین سومالی رایج شد به همین دلیل اسم «الشباب» در این زمان اسم یک سازمان و حزب نبود بلکه
اسم هسته های مختلف و متعدد در دادگاههای مختلف و متعدد در سرزمین سومالی بود که اعضای آن
را هم جوانان تشکیل می داد و هم میان ساالن و پیران.
ابتدای فعالیت این هسته های مختلف به عنوان اولین هسته را می توان به حمالت آنها به کاروان آلمانی
ها در اسفند سال 1380ش (مارس 2002ن) و حمالت آنها در مهر 1381ش (أكتوبر 2002ن) به
انگلیسی ها در شمال سومالی (سومالی لند) ربط داد.

30

در سال 1382ش (2003ن) در َو َجالي شهر مرزی سومالی لند و اتیوپی  5مجاهد «الشباب» در
کمینی توانستند بر  10میلیارد لایر اتیوپی دست پیدا کنند و به این شکل بعد از گرفتن این غنیمت
ارزشمند هسته ی شمال «الشباب» به رهبری أحمد عبدي غودني ملقب به «الشیخ مختار عبد الرحمن
أبو الزبیر» و هسته ی جنوب «الشباب» به رهبری آدم حاشي عیرو ملقب به «أبي محسن األنصاري»
در مگادیشو با هم متحد شدند 31.أحمد عبدی در شهر «هرگیسا» در سوالی لند در شرکت مخابرات
خاص سومالی «تیلیصوم» به عنوان حسابدار کار می کرد.
در سال 1383ش (2004ن) نیز در مگادیشو پایتخت سومالی دسته هائی از همین «الشباب» گورستان
سربازان اشغالگر ایطالیائی که در دهه ی های گذشته مرده بودند را پاک کرده و پس مانده ی
استخوانهای این کفار سکوالر را در جای دیگری چال کردند و جای این گورستان را تبدیل به پادگانی
صالح الدِین نمودند.
با نام پادگان و ُم َعسكر َ
الشیخ إبراهیم حاج جامع میعاد معروف به إبراهیم أفغاني که در جهاد أفغانستان شرکت کرده بود و
تابعیت آمریکائی داشت به همراه أحمد عبدی از سومالی لند به پادگان آدم حاشي عیرو در مگادیشو آمد

 30د.اعبد الرزاق محمود تكر"،تاريخ وموقع حركة الشباب من خارطة جمااعات ،" ...ورقة قدمت في مؤتمر (ظاهرة الغلو والتطرف) الذي اعقد
في فندق الجزيرة في العاصمة الصومالية مقديشو 2013/09/11-7م
 31أنور أحمد" ،الحركات اإلسالمية الصومالية ...مراحل النشأة والتطور"

و در آنجا کتابهای جهادی چون «أخالق المجاهد» و «العمدة في إعداد العدة» و ...را تدریس می
کرد.
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آدم حاشي عیرو «أبي محسن األنصاري» در اریبهشت سال 1387ش (مه ی 2008ن) در شهر
طوسمریب در وسط سومالی توسط هواپیماهای آمریکا و ناتو به شهادت رسید  .نحسبه کذالک و هللا
حسیبه.
با تمام این احوال و با وجود تعداد زیادی از هسته های مختلف نظامی «الشباب» سازمانی به این
عنوان تنها در شهریور سال 1385ش (سبتمبر 2006ن) بعد از تسلط «اتحاد دادگاههای اسالمی» بر
جنوب سومالی به وجود آمد و به این شکل قدرت برتر سومالی شد.
و به این شکل در ضمن «مجلس دادگاههای اسالمی در سومالی» (مجلس المحاكم اإلسالمیة في
الصومال) از هسته های «الشباب» أَحمد عبدي غودني ،وآدم حاشي عیرو ،و از مجموعه ی َرأْس
كامبوني و آنهائی که از سازمان القاعده با آن بودند «حركة الشباب المجاهدین» شکل گرفت و الشیخ
عبد الرحمن إسماعیل عرالي به عنوان امیر حرکت انتخاب شد.
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در این صورت «حركة الشباب المجاهدین» همچون یک گروه مسلح قدرتمند هنگام ظهور اتحاد
«المحاكم اإلسالمیة» دادگاههای اسالمی در سال1385ش ( 2006ن) برجسته گردید هر چند همچون
یک هسته تأسیس آن به ابتدای سال 1381ش (2002ن) بر می گردد .بیشترین اعضای رهبری اتحاد
دادگاههای اسالمی از حركة الشباب بودند به همین دلیل الحل والعقد وشورای اولی االمر در تصمیمات
نظامی در اختیار این حرکت بود.
حركة الشباب المجاهدین از مجموعه های دیگر بیشتر تالش می کرد که از اتحاد میان مسلمین در
داراالسالم اتحاد دادگاهای اسالمی و حتی در سراسر جهان محافظت کند .بخصوص در دورانی که با
اندیشه های کسانی چون عبد هللا سودي أرال و عدن هاشي فرح آیرو و دیگران با منهج سید قطبی شیخ
اسامه بن الدن تغذیه می شد.
آمریکا عبد هللا سودي أرال را دستگیر و روانه گوانتانامو کرد .عدن هاشي فرح آیرو نیز از اعضای
سازمان القاعده تا سال 1379ش (2001ن) و رهبر سازمان «حركة الشباب المجاهدین» ،جناح نظامی

 32محمد الخضر محمد” ،حركة الشباب الصومالية خرجت من صدام بين حماسة الشباب واعجز الشيوخ” ،صحيفة الحياة اللندنية23 ،يناير
2010م.
 33أنور أحمد" ،الحركات اإلسالمية الصومالية،"...

اتحاد المحاكم اإلسالمیة قبل از تجزیه بود که در تاریخ  25دی 1384ش ( 15ژوئیه 2006ن) به
درخواست حسن طاهر أویس ،رئیس مجلس شوراى اتحاد المحاكم اسالمی چنین مسئولیتی را پذیرفت.
ممکن است برای عده ای شوکه کننده باشد که این رهبر القاعده و این فرمانده ی شباب المجاهدین در
داراالسالم سومالی در همان دی ماه 1384ش  720مجاهد جوان و نیرومند سومالیائی را به لبنان
فرستاد تا در صف حزب هللا شیعه مذهب ضد حکومت سکوالر رژیم صهیونیستی جهاد کنند که تنها
 100نفر از آنها سالم به سومالی برگشتند که  5نفر از این  100نفر نیز از اعضای حزب هللا لبنان
بودند.
این فرمانده ی بزرگ القاعده ی اسامه بن الدن و از فرماندهان ارشد حرکت شباب المجاهدین یکی از
موانع طرحهای آمریکا و خطری برای خنثی کردن طرحهای تفرقه افکنانه ی آمریکا و علمای سوء
بود به همین دلیل می بینیم که در 1386/12/11ش (1مارس 2008ن) بر اثر حمالت هوائی آمریکا
بر مزلش در شهر طوس مریب شهید می شود  .نحسبه کذالک و هللا حسیبه .
بدون شک در برابر این دشمن مشترک و سر افعی ،مسلمین دارای منافع مشترک و اهداف مشترک
زیادی هستند که همین منافع و نقاط و اهداف مشترک می تواند آنها را ضمن حفظ مختصات مذهبی
خود در یک جبهه ی واحد بر علیه دشمنان مشترک قرار دهد «اگر» تابع منهج صحیح اسالمی باشند.
بعد از اشغال سومالی توسط حکومت سکوالر اتیوپی در سال 1385ش که از حمایت آمریکا و ناتو و
اتحادیه ی آفریقا و همین مزدوران محلی برخوردار بود حاکمیت «داراالسالم دادگاههای اسالمی» که
سقفی برای تمام مسلمین سومالی بود در سومالی پایان یافت و فروریخت.
قبل از این و در بهمن ماه 1384ش (فبرایر 2006ن) آمریکا از کانال احزاب مختلفی که پس از
نابودی حکومت زیاد باره مرتکب جنگهای مختلف داخلی جنایات نابخشودنی در حق ملت مسلمان
سومالی شده بودند ،جنگی وحشیانه را بر اهل جهاد تحت عنوان «اتحادیه مبارزه با تررویسم» (تحالف
مكافحة اإلرهاب) را به وجود آورده بود و تمام دین فروشان و وطن فروشان و خائنین به دین و ملت
را در این اتحادیه جمع کرده بود.
به دنبال جنگ تحمیلی و نیابتی حکومت سکوالر اتیوپی و گرایش شریف احمد به کفار سکوالر جهانی
و منطقه ای و محلی ،حركة الشباب از حزب اتحاد «إعادة التحریر» که در أسمرة به وجود آمده بود
برائت و دوری کرد و با آنکه نیروهای نفوذی خود را در تمام موسسات این حاکمیت دست نشانده وارد

کرد 34اما به تنهائی جهاد با اشغالگران سکوالر اتیوپی و متحدین سکوالر جهانی و منطقه ای این
اشغالگران را ادامه داد .حکومت سکوالر آمریکا نیز این جنبش جهادی را در تاریخ 1386/12/10ش
( 29فبرایر 2008ن) در لیست گروههای تروریستی قرار داد ،و حرکت جوانان مجاهد نیز آمریکائیان
را در تمام دنیا تهدید به حمله کرد.
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حرکت شباب المجاهدین در تاریخ شنبه 1386/10/1ش (السبـت 1428/12/12هـ ا2007/12/22ن)
احمد عبدی غودنی با اسم سازمانی مختارعبد الرحمن الملقب به أبي الزبیر را به عنوان جانشین رهبر
سابق خود السید عبد الرحمن إسماعیل عرالي انتخاب کرد که السید عبد الرحمن عرالی در اواسط همین
سال توسط حکومت سکوالر جیبوتی دستگیر و تحویل آمریکا داده شده بود و آمریکا نیز او را به
گوانتانامو منتقل می کند.
آمریکا نیز 1386/12/23ش (2008/3/13ن) حركة الشباب المجاهدین را در لیست گروههای
تروریستی قرار داد.
حركة الشباب المجاهدین بعد از این به جای «اتحادیه ی دادگاههای اسالمی» که از بین رفته بود سیستم
« ِوالیات ِإسالمیة» را بر مناطق تحت حاکمیت خود به وجود آورد که حتی یک سوم پایتخت را نیز در
اختیار داشت و در داخل قصر ریاست جمهوری حکومت دست نشانده نیز مزدوران را مورد هدف
قرار می داد.
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یکی از حرکتهای منهجی و اساسی «حركة الشباب المجاهدین» در این برهه پیوستن به یکی از
«3ابزار» بود اما به دلیل منهج نجدیتی که داشت و اینکه حکومتهای بدیل اضطراری اسالمی به
عنوان ابزارهای دوم در این برهه همگی غیر نجدی بودند می بینیم که با سازمان القاعده به عنوان
ابزار سوم و نازل از «3ابزار» متحد می شود .و به این شکل داراالسالم سومالی تحت حاکمیت
جوانان مجاهد نیز در سال 1391ش (2012ن) به سازمان القاعده ی اسامه بن الدن به عنوان سومین
ابزار از «3ابزار» برتر بیعت داد.

" 34حركة الشباب متغلغلة في جميع مؤسسات الدولة الصومالية" ،قراءات صومالية 23 ،يناير  ،2020متاح اعلى:
https://bit.ly/38wBOxd
" 35حركة الشباب تهدد باستهداف القوااعد األمريكية في العالم" ،مؤسسة الصومال الجديد لإلاعالم والبحوث والتنمية 12 ،يناير  ،2020متاح
اعلىhttps://bit.ly/2HtErUQ :
 36د.اعبد الرزاق محمود تكر " ،تاريخ وموقع حركة الشباب من خارطة جمااعات "...

یکی از بزرگترین اشتباهات داراالسالم شباب در سومالی این بود که با وجود حکومتی بدیل
اضطراری اسالمی که ابزار دوم است به مجلس شورای مجاهدین القاعده که ابزار سوم است بیعت
داد .یعنی بیعتی برعکس و حرکت رو به عقب.
با آنکه جنبش الشباب المجاهدین سومالي در سال 1388ش(2009ن) در پیامي تصویري به عنوان
«در خدمت تو اسامه» با اسامه بن الدن بیعت می کنند اما ایمن اظواهری سه سال بعد در پیامي
تصویري كه در پایگاه اینترنتي «الجهادیة» منتشر شد ،اعالم كرد :به امت اسالمي این مژده را ميدهم
كه جنبش الشباب المجاهدین در سومالي به القاعده پیوستند.
احمد عبدی غودنی ،رهبر «داراالسالم الوالیات اإلسالمیة الصومال» نیز در بخش اول این پیام
تصویري خطاب به دکتر الظواهري می گوید :ما را در راهي كه اسامه بن الدن براي ما ترسیم كرده
است ،رهبري كن.
که متاسفانه راه اسامه و منهج اسامه توسط ایمن الظواهری عوض می شود و به راه نجدیت حامله ی
تفرق و جنگ داخلی و برهم زدن دشمن شناسی شرعی و درجه بندی شرعی دشمنان و تکفیر نابجای
مسلمین و ...ختم می شود.
البته در شهریور 1393ش (سپتامبر 2014ن) احمد عبدی در یک حمله ی هوائی نیروهای آمریکائی
و ناتو به شهادت می رسد و أحمد عمر أبوعبیدة جانشین او می شود و باز با القاعده تجدید بیعت می
شود .در واقع در این دوران ظواهری تنها جایگاه یک سمبل و رمز را دارد و تسلطی بر این مجاهدین
ندارد .این تجدید بیعت هم در واقع به دلیل پیدایش «الدولة اإلسالمیة» به رهبری ابوبکر البغدادی و
اختالفات داخلی میان مجاهدین و مسئولین «داراالسالم الوالیات اإلسالمیة الصومال» بعد از کشته
شدن احمد عبدی غودان بود که دسته ای خواهان تجدید روابط با القاعده بودند که رهبر جدید جنبش
أحمد عمر دیری مشهور به ابوعبیده جزو این دسته بود و دسته ای هم تمایل داشتند به «الدولة
اإلسالمیة» به رهبری ابوبکر البغدادی ملحق شوند که افرادی چون مهاد كراتي مسؤول جناح األمن
الداخلي جزو این دسته بود.
دقیقا ً به همین دلیل بیعت با القاعده ،احزاب و دسته ها و جریانات مختلف سلفی نجدی «حركة الشباب
المجاهدین» حرکتی سلفی نجدی خالص نمی دانند چون موسسین اصلی القاعده چون دکتر عبدهللا عزام
و اسامه بن الدن که این حرکت با آن متحد شده است همگی دارای منهج اخوان المسلمین و سید قطب
بودند .البته در میان موسسین «حركة الشباب المجاهدین» نیز هیچ یک از دعوتگران و رهبران و

مراجع مشهور نجدیت وجود نداشتند هر چند مجاهدینی با تفکرات نجدیت و پس زمینه هائی از اندیشه
های اخوانی سید قطب همیشه وجود داشته اند.
با این وجود بعدها می بینیم که منهج سلفیت نوع سوم و نجدیت به عنوان منهج و حتی شرط پیوستن به
حرکت الشباب مطرح می شود و با هر گونه حزب سازی در سرزمینهای تحت حاکمیت الشباب به
شدت برخورد می شود.
زمانی که بعد از چند ماه گفتگو سرانجام حرکت شباب المجاهدین با یکی از گروههای بزرگ جهادی
در سومالی تحت عنوان « پایگاه راس کامبونی » به فرماندهی شیخ حسن عبدهللا حرسی ملقب به حسن
ترکی در روز پنجشنبه  8اسفند 1388ش(  13صفر  1431ق  2010-01-28ن) .متحد می شوند
طی مراسمی که در شهر بیدوا برگزار گردید37؛ شیخ فؤاد محمد خلف از فرماندهان حرکت شباب
المجاهدین موارد اتحاد و وحدت را بیان می کند ،ازجمله:
 -1تالش برای ایجاد اتحادی جامع برای مسلمانان ،خصوصا ً گروههای جهادی.
 -2تالش برای تاسیس و ایجاد دولتی اسالمی که قوانین هللا تعالی را اجرا کرده و به طاغوت کفر
ورزد.
 -3تالش برای یاری رساندن و حمایت از مسلمانان آسیب پذیر و مستضعف در شاخ آفریقا و
کسانی که تحت ظلم دولت های صلیبی منطقه زندگی می کنند.
 -4پاسخ به حمالت صلیبی وحشی و درنده وایجاد ارتباط و پیوند جهاد موجود در شاخ افریقا به
جهاد جهانی تحت رهبری شیخ اسامه بن الدن حفظه هللا تعالی.
نکته ی جالبی که به منهج این گروه جهادی اشاره دارد سخنان شیخ محمد محمود ذوالیدین یکی از
فرماندهان پایگاه راس کامبونی است که پس از شیخ فؤاد محمد خلف سخنرانی می کند و تأکید می کند
در اتحاد و یکپارچگی بسوی تمام گروههای جهادی که دارای منهج صحیح سلفی هستند باز است و
که ِ

 37در اين مراسم مسئولين اعالی رتبه هر دوگروه حضور داشتند که بصورت زير می باشد :
از حرکت شباب المجاهدين:
 1الشيخ مختار أبو الزبير,أمير حركة الشباب المجاهدين 2الشيخ مختار روبو اعلي أبو منصور. 3الشيخ فؤاد محمد خلف. 4الشيخ اعبد الرحمن أحمد أدم( سيرة). 5الشيخ أبو بكر الزيلعي.و از معسكر رأس كامبوني:
 1الشيخ حسن اعبد هللا حرسي( التركي) أمير معسكر رأس كامبوني. 2الشيخ محمد محمود ذواليدين. 3الشيخ محمد أحمد أبو سعد. 4الشيخ إبراهيم أدم إبراهيم . 5-الشيخ اعبد القادر اعبد هللا.

همچنین از مسلمانان خواست که با مجاهدان باشند و از آنها و دولت اسالمی آینده -بإذن هللا -حمایت
کنند.
در اینجا منهجی که به عنوان منهج جهادی معرفی می شود منهج سلفیت نوع سوم و نجدیت است اما
همه می دانیم که این دسته از مجاهدین مثل بسیاری دیگر از مجاهدین سرزمینهای مختلف اسالمی
منهج اشتباهی را برای «وحدت اسالمی» اداره ی سیاتهای داخلی و خارجی انتخاب کرده اند.
این منهج نجدیت چون دارای«اصول و ضوابط منضبط شرعی» در این زمینه ها نیست همیشه حامله
ی تفرق است و به محض فراهم شدن زمینه ها و عالئم تکراری که همه دیده ایم از سوی شیوخ و
رهبران مختلف این تفرق و تکه تکه شدن و در نهایت جنگ داخلی حتما ً رخ خواهد داد .همچنانکه در
اختالفات داخلی الشباب نیز رخ داد و یا می بینیم که دسته هائی از نجدیت موجود در الشباب که به
دوله بیعت داده بودند مسیر تفرق و تولید جنگ داخلی را در پیش گرفتند و در بلندی های «جل جال»
در اقلیم بونت الند در برابر دیگران سنگر بندی کردند و مسبب جنگهای داخلی به سبک افغانستان و
سوریه و عراق و یمن و لیبی و  ...شدند.
طرفداران دوله در سومالی به رهبری کسانی چون الشیخ عبدالقادر مؤمن مهمترین چهره ی جهادی
سلفیت نجدیت در سومالی و از اعضای حركة الشباب که دارای منهج نجدیت خالص بودند و همچون
سایر رهبران ترکیبی از منهج اخوان و نجدیت نبودند به بهانه «وحدت» در حركة الشباب المجاهدین
«تفرق» ایجاد کردند و به دوله بیعت دادند 38و طبعا ً جنگ را نیز بر حركة الشباب المجاهدین تحمیل
کردند چون دوله الشباب و القاعده را مرتد می دانست.
سان حسین که چهره ای جهادی نجدی شناخته می شد و
اما جالبتر این است که کسانی چون الشیخ ح َّ
در نایروبی پایتخت کشور سکوالر و اشغالگر کنیا سکونت دارد نیز بر حركة الشباب المجاهدین فشار
می آورد که به دوله بیعت دهد.
در انگلیس و کانادا و اردن و  ..دسته ای از همین شیوخ در زمان قدرت گیری دوله از اعضایش می
خواهند که به القاعده بیعت دهند و زمینه های تفرق و جنگ داخلی و کشت و کشتار با دوله را فراهم
می کنند ،در اینجا هم که الشباب و القاعده قدرت دارد کسانی چون الشیخ حسان حسین از آنها می
خواهند به دوله بیعت دهند و زمینه های تفرق در میان آنها را فراهم می کنند .آیا مجاهد رشیدی مانده

 38الشيخ اعبدالقادر مؤمن در يک نوار صوتی می گويد :إنه “طااعة هلل ولرسوله ،وللزوم توحيد صف الجمااعة ،نعلن نحن مجمواعة من مجاهدي
الصومال بيعتنا للخليفة إبراهيم بن اعواد الحسيني القريشي (أبي بكر البغدادي) اعلى السمع والطااعة”.

که به توطئه های این مجریان جنگ روانی دشمنان در قالب شیوخ و مفتی و کاتب و  ....پی نبرده
باشد؟
به هر حال در داراالسالم الشباب و به این شکل بعد از جنگی روانی و تبلیغی به تدریج طرفدارن
مخلص نجدیت به دوله پیوستند و جنگ مسلحانه را در روستاهای استان جوبا الوسطى در جنوب
سومالی بر حركة الشباب المجاهدین تحمیل کردند و چون تعداد طرفداران دوله کم بود به همین دلیل به
کوههای اطراف فراری شدند.
در همین دوران است که می بینیم باز ایمن الظواهری نجدی به سبک سایر نجدی ها دوله را خوارج
معرفی می کند و به این شکل در جنگ بین دو دسته از مومنین به جای در پیش گرفتن « َو ِإن َ
َان
طائِفَت ِ
ص ِل ُحوا بَ ْینَ ُه َما» (حجرات )9/فورا ً با خوارج خواندن مخالفین خود در کنار شیوخ
ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِینَ ا ْقتَتَلُوا َفأ َ ْ
تزکیه شده اش در دارالحربهای انگلیس و کانادا و اردن و غیره مسبب ریخته شدن آنهمه خون بیگناه و
هتک حرمت به نوامیس آنهمه خواهر مسلمان و درکل مسبب آنهمه شکست و ذلیلی می گردد .در حالی
که بر همه واضح و آشکار است که منهج نجدی امثال الظواهری و ابومحمد مقدسی و تمام پیروان
گذشته و حال نجد هیچ تفاوتی با منهج دوله ندارد و تمام اختالفات اینها با دوله بر سر نفوذ إداري
وسیاسي ومیداني است نه منهجی و عقیدتی و فکری و دوله تا همین االن فتوائی رسمی صادر نکرده
است که مخالف منهج محمد بن عبدالوهاب و علمای نجد پیرو محمد بن عبدالوهاب باشد.
طرفدارای آن دسته از مجاهدین موجود در حركة الشباب المجاهدین از دوله نیز به دلیل:
 -1خالص بودن دوله در عقاید محمد بن عبدالوهاب و علمای نجد و صداقت دوله در پیاده کردن
این عقاید بدون هر گونه تقیه و مالحظه کاری و تقیه ای
 -2جذابیت نام خالفت اسالمی و جهانی بودن خالفت اسالمی که هدف نهائی و آرزوی تمام
مجاهدین شریعت گرا در امر حکومت داری است که به عنوان اولین ابزار از  3ابزار
محسوب می شود.
 -3پیروزی های سریع دوله در عراق و سوریه و بیعتهای مختلف به آن از شرق اسالمی تا غرب
اسالمی و عملیاتهای نقطه ای در بعضی از شهرهای کفار سکوالر و اشغالگر جهانی
 -4عقب نشینی های میدانی حركة الشباب المجاهدین از زمان خروجش از مگادیشو در مرداد
1390ش (آگوست 2011ن) و عقب نشینی از بعضی از شهرهای استراتژیک جنوب و وسط
سومالی در نزدیک به همین سالهای پیدایش دوله

 -5ضعف امکانیات مادی حركة الشباب المجاهدین در این برهه بعد از تسلط کفار سکوالر جهانی
و منطقه ای و مزدوران محلی بر شهرهای ساحلی چون كیسمایو وبراوي و مركا.
به دوله پیوستند.
غیر از نبود پایگاه مردمی آنچه بیشتر از همه طرفداران دوله را در برابر والیتهای اسالمی تحت
کنترل حركة الشباب المجاهدین در حالت خنثی قرار داده است تنها نبود امکانیات مالی و اسلحه است و
چنانچه از جائی این امکانیات به آنها برسد آنها جنگهای خونین و خشنی را بر حركة الشباب المجاهدین
تحمیل خواهند کرد همچنانکه نمونه های این جنگها را در بسیاری از سرزمینهای اسالمی دیده ایم .
این برادران مجاهد و مخلص ما – احسبهم کذالک و هللا حسیبهم و ال اُزَ كي علَى َللا ِ أ َحدا -هرگز نمی
توانند همچون سایر رهبران بزرگ اسالم مثل صالح الدین ایوبی و محمد فاتح و اسامه بن الدن و...
در میان مسلمین پایگاه مردمی و مقبولیت عمومی پیدا کنند و اگر می بینیم که دسته هائی از مجاهدین
در میان طالبان حنفی مذهب و دسته هائی در میان حركة الشباب المجاهدین و دیگران کسانی چون
ابومصعب زرقاوی بنیانگذار مدرسه ی دوله و کسانی چون ابوعمر بغدادی ادامه دهنده ی راه او را
مدح می کنند و حتی به عنوان امیرالمومنین از ابوعمر بغدادی یاد می کنند به دلیل ضرباتی است که
اینها بر آمریکا و ناتو وارد کرده بودند نه به دلیل عقاید و منهج آنها.
البته عده ای هم صرفا ً به دلیل کشت و کشتاری که اینها از شیعیان کرده اند از آنها به خوبی یاد می
کنند و گرنه هرگز منهج و عقاید امثال ابومصعب زرقاوی و ادامه دهندگان راهش چون ابوعمر
بغدادی و ابوبکر بغدادی و ابوابراهیم بغدادی برایشان قابل تحمل نیست .این دسته از پیروان اهل سنت
در افغانستان و پاکستان و غیره نیز از صدام حسین سکوالر بعثی تحت عنوان شهید یاد می کنند و حتی
اسم بچه های خودشان را می گذاشتند صدام حسین .چرا؟ چون صدام حسین داشت با داراالسالم ایران
و شیعیان می جنگید  .طرفداری این دسته از صدام حسین و زرقاوی و امثالهم به خاطر عقیده و منهج
آنها نیست بلکه تنها به دلیل جنگ اینها با تشیع است و ریشه در کینه ی نابجا و جهالت دارد.
چون هم طالبان و هم حركة الشباب المجاهدین با طرفداران دوله در افغانستان و سومالی به شدت و
مسلحانه وارد جنگ شده اند و دوله نیز هر دوی اینها را مرتد اعالم کرده است.
حرکت شباب هم که در این زمان منهج نجدیت بر آن حاکم شده است هیچ حرکتی غیر از خود را نمی
پذیرد و به شدت با حزب گرائی و تعدد احزاب در داراالسالم تحت حاکمیتش مبارزه می کند که اگر
منهج شورائی داراالسالم «اتحاد دادگاههای اسالمی» را در پیش می گرفت بهترین واکنش در برابر

تفرقه اندازان بود اما با منهج نجدیت نمی توان با چنین قاطعیتی اعمال الشباب را در برابر مخالفین
توضیح داد و هیچ انسانی با نجدیت نمی تواند با سایر تفاسیر اسالمی وحدت ایجاد کند هر چند با زور
اسلحه همه می توانند خود را بر مخالفین تحمیل کنند.
نکته ی بسیار مهمی که در اینجا الزم است به آن اشاره کنیم در تفاوت عمل میان جهادی های نجدی
سومالی و بسیاری از سرزمینهای دیگر با نجدی های دولت اسالمی ابوبکر بغدادی است که عده ای
را دچار تعجب کرده است .پاسخ به این دوگانگی تنها در این مساله نهفته است که رهبران جماعتهای
مسلح موجود در سومالی و اکثر سرزمینهای اسالمی از میان نظامی ها یا تحصیلکرده های
دانشگاههائی برخاسته بودند که نجدیت را با اصولی دیگر مخلوط کرده بودند و در کل عالم به اصول
و مبانی و منهج کامل نجدیت نبودند و نجدیتی ناقص را اجرا کرده اند اما دوله توسط کسی چون
ابوبکر بغدادی اداره می شد که آگاه و عالم به اصول و مبانی و منهج کامل نجدیت بود و نجدیت را به
صورت کامل اجرا کرد و دقیقا ً به همان شیوه ای که محمد بن عبدالوهاب فتوا داده و عمل کرده بود
دوله فتوا داد و عمل کرد و تاریخ افکار و اقدامات محمد بن عبدالوهاب را بعد از دو قرن دوباره در
جلو چشم دنیا زنده کرد.
با آنکه داراالسالم سومالی تحت حاکمیت شباب المجاهدین از والیات مختلفی تشکیل شده و هر والیت
دارای اختیارات و حیطه ی فعالیتی خاص خود است داراالسالم سومالی تحت حاکمیت همین نجدی
های التقاطی سعی کرده در مسیر وحدت و جلوگیری از تولید احزاب مختلف حرکت کند به همین دلیل
می بینیم که طی بیانیه ای اعالم می کند :
ـ از قیام هر مجموعه یا سازمان یا حزب جدیدی ،تحت عنوان هر اسمی و بر هر اساسی که هدف آن
بیثبات کردن جماعت اسالمی کشور مسلمان سومالی باشد ،جلوگیری به عمل میآید.
ـ از قیام یا ایجاد هر مجموعه یا سازمان مسلحی در خاک سومالی مسلمان جلوگیری به عملی میآید.
ـ هر سازمان مسلح یا غیر مسلحی که اقدام به از بین بردن شوکت مسلمانان و از هم شکافتان
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صفوفشان نماید ،بر اساس نصوص شرعی وارد شده در این خصوص ،با آنان برخورد خواهد شد.

 39موسسه رسانه ايی کتائب وابسته به جنبش شباب المجاهدين در تاريخ  04/04/2012بيانيه از فرماندهی کل اين جمااعت را منتشر نمود.
متن اين بيانيه به شرح زير می باشد.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي أاعزنا باإلسالم واصطفانا لرفع لواء التوحيد والقيام بفرض الجهاد
الغر الميامين واعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
ي هللا مح ِّمد ،إمام المجاهدين وقائد ِّ
والصالة والسالم اعلى نب ِّ
بودن
فضيلت و ارزش وحدت و يکپارچگی جمااعت مسلمانان در دين حنيف مان ،بر هيچکس پوشيده نيست ،و از جانب خداوند متعال ،واجب
ِ
َّللاِ َجمِ يعا ً َوالَ تَف ََّرقُواْ» آل اعمران 103
َص ُمواْ بِ َح ْب ِل ِّ
سعی و تالش برای گام نهادن به سمت آن ،بيان شده است .خداوند متعال می فرمايدَ « .وا ْاعت ِ
«و همگی به رشته (ناگسستنی قرآن) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد».

صفِّا ً َكأَنَّ ُهم بُنيَانٌ
َّللا يُحِ بُّ َّالذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي َ
سبِي ِل ِه َ
و دوستی و الفت را از مهمترين صفات مجاهدان قرار داده است ،آنجا که می فرمايد« :إِ َّن َّ َ
وص» صف 4
ص ٌ
َّم ْر ُ
«خداوند كسانی را دوست میدارد كه در راه او متحد و يكپارچه در خط و صف واحدی میرزمند ،انگار ديوار سربی بزرگی هستند».
همچنين پيامبر صلی هللا اعليه وآله وسلم در چند حديث ،بودن با جمااعت و همراهی آن را تشويق و ترغيب نموده¬اند و فضيلت و برتری آن و
نيز اعاقبت خروج از آن را بيان داشته است .پيامبر صلی هللا اعليه وآله وسلم می فرمايد« :المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»
«مومن برای مومن همانند ساختمان است که بعضی بعضی ديگر را محکم می کند ».بخاری
و نيز می فرمايند « :اعليكم بالجمااعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنين أبعد ،من أراد بحبوحة الجنة فليلتزم الجمااعة»
ترمذی
«بر شما واجب است که با جمااعت باشيد و آگاه باشيد و بترسيد از فرقه فرقه شدن ،همانا که شيطان همراه و قرين فرد تنها است و از دو نفر
دورتر است .هرکس نعمت های وفور بهشت را می خواهد ،به جمااعت مسلمانان التزام داشته باشد».
و می فرمايد « :ان هللا يرضي لكم ثالثا ويسخط لكم ثالثا يرضي لكم ان تعبدوه وال تشركو به شيئا وان تعتصمو بحبل هللا جميعا وال تفرقو وان
تناصحو من واله هللا أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضااعة المال وكثرة السؤال»
«خداوند بر سه چيز ،از شما راضی می گردد و بر سه چيز ،بر شما خشم می گيرد .از شما راضی می-شود اگر او را پرستش کنيد و به او
شرک نورزيد ،به ريسمان خداوند چنگ زنيد و متفرق نشويد و اينکه کسی که خداوند او را واليت داده است ،نصيحت کنيد .و از سخن چينی،
از بين بردن مال و زيادی سوالتان بر شما خشم می گيرد».
با امتثال به اين اوامر ربانی ،مجاهدان سومالی همواره بر حفظ وحدت بين خود سعی و تالش داشته و از ايجاد اختالف جلوگيری می کنند و
اين سخنی است مشهود که به تمامی افراد جمااعت اطالق می شود و پس از آن ،از جمله اخالق مجاهدان ،انضمام به جمااعت قااعدة الجهاد،
حمايت و پشتيبانی از تشکيل گروهای جهادی و خشمگين شدن بر دشمنان خدا و نرمی و خوشرويی با دوستان خدا است.
و حفاظت از وحدت مسلمانان و وحدت امارتشان ،امری است که سلف صالح بيش از هر چيز ديگری نسبت به آن حريص بوده اند .و در اين
باره اميرالمومنين اعلی بن ابی طالب رضی هللا تعالی اعنه می فرمايد« :برای مردم ،امارت امری گريزناپذير و الزامی است خواه امير
نيکوکار باشد يا فاجر» پرسيدند يا امير المومنين ،امير نيکوکار را همانا (مزيت هايش را) شناختيم ،اما شرح (الزام) امير فاجر چيست؟ گفت:
«به وسيله او حدود به پا می شود و راهها امنيت پيدا می کنند و در برابر دشمنان خواهد جنگيد ،و فئ را تقسيم می کند ».السياسة الشراعية
(.)87/1
و تاريخ شهادت می دهد که اگر مسلمانان اجتماع نداشتند ،خالفت اسالمی آنچنان نمی شد .و فرقه فرقه بودن ،آنچه ميانشان بود را از بين می
برد .برهمين اساس بر ملت های مومن واجب است که زير شريعت واحدی که هيچ اختالفی در آن نيست قرار گيرند و با محقق شدن اين
اصل اعظيم از اصول دين ،متفرق و فرقه فرقه نگردند ،خداوند متعال و رسول گرامی اسالمی صلی هللا اعليه وآله وسلم به آن امر فرموده اند.
بنابراين بدون اجتماع کلمه دينی نخواهد بود ،و اجتماع انجام نخواهد گرفت مگر با امارت و فرماندهی که آن نيز محقق نخواهد شد مگر با
سمع و طااعة.
اعلَى َر ُج ٍل َواحِ ٍد ي ُِري ُد
در تحقيق اين توازن و اعدل ،حديث رسول هللا صلی هللا اعليه وآله وسلم آمده است که می فرمايدَ « :م ْن أَت َا ُك ْم َوأ َ ْم ُر ُك ْم َجمِ ي ٌع َ
اعت َ ُك ْم فَا ْقتُلُوهُ»
صا ُك ْم أ َ ْو يُف ِ َِّرقَ َج َما َ
أ َ ْن يَش َُّق َاع َ
«هر کس به طرفتان آمد و شما را بر شورش اعليه مرد واحدی امر کرد و خواست اجتمااعتان را بگسالند و جمااعتتان را فرقه فرقه گرداند ،او
را بکشيد».
شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا می فرمايد« :واجب است که بدانيد سرپرستی امور مردم ،از بزرگترين واجبات دين است ،و حتی به پا داشتن
دين امکان نخواهد داشت مگر به وسيله آن .و بنی آدم امورشان را به درستی انجام نخواهد داد مگر به صورت گروهی و جمااعی ،و اين گونه
است که نياز بعضی به وسيله بعضی ديگر برطرف می¬شود ».و با استناد به اين می گويد« :چون خداوند متعال امر به معروف و نهی از
منکر را واجب نموده است ،پس اين امر ،جز با قدرت و امارت تکميل نخواهد شد .و اين حمل می شود بر تمامی واجبات از جمله جهاد،
اعدل ،به پاداری مراسم حج ،جمااعات ،ااعياد و ياری مظلومين و اجرای حدود .و اينها کامل نخواهند شد مگر با قدرت و امارت» السياسة
الشراعية ابن تيمية (. )168/1
و همانا که دشمنان از همان ابتدا برای از هم پاشيدن مسلمانان و کاستن آنان و سست کردن شوکتشان برنامه و نقشه ريخته اند تا مسلمانان را
برده خود سازند .و در اين راه به روشهای فريبنده و مکارانه ايی تکيه کرده اند که بر اعقل هيچ آدمی خطور نمی کند .مانند تاسيس جنبش ها
و سازمان هايی با اعناوين و القاب اسالمی و حتی جهادی دروغين .تمامی اينها ،با هدف فريب جنبش های جهادی و باز داشتن آنان از راه
خداوند ،انجام می گيرد .همانند مسجد ضرار که خداوند متعال درباره آن می فرمايد:
َّللاُ َي ْش َه ُد ِإنَّ ُه ْم
سولَهُ مِ ْن َق ْب ُل َو َل َيحْ ِلفُ َّن ِإ ْن أ َ َر ْدنَا ِإ َّال ْال ُح ْسنَى َو َّ
َّللا َو َر ُ
ض َر ً
ار َ
« َوالَّذِينَ ات َّ َخذُوا َمس ِْجدًا ِ
ارا َو ُك ْف ًرا َوت َ ْف ِريقًا َبيْنَ ْال ُمؤْ مِ نِينَ َو ِإ ْر َ
صادًا ِل َم ْن َح َ
ب َّ َ
ُ
َّللاُ يُحِ بُّ ْال ُم َّ
َ
َ
َ
ْ
وم فِي ِه فِي ِه ِر َجا ٌل يُحِ بُّونَ أ َ ْن يَت َ َ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
ُّ
ْ
َ
ٌ
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«و (از ميان منافقان) كسانی هستند كه مسجدی را بنا كردند و منظورشان از آن ،زيان (به مؤمنان) و كفرورزی (در آن) و تفرقهاندازی ميان
مؤمنان (و درهم كوبيدن صفوف مسلمانان) و كمينگاه ساختن برای كسی بود كه قبالً با خدا و پيغمبرش جنگيده بود و (اعلم طغيان برافراشته
بود) سوگند هم میخوردند كه نظری جز نيكی نداشتهاند (و تنها مرادشان خدمت به مردمان و اقامه نماز در آن بوده و بس) ا ِّما خداوند گواهی
میدهد كه آنان (در سوگند خود) دروغ میگويند( * .ای پيغمبر!) هرگز در آن (مسجد ضرار) نايست و نماز مگذار .مسجدی (مانند مسجد قبا)
كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا گرديده است (و مراد سازندگان آن تنها رضای هللا بوده است) سزاوار آن است كه در آن برپای ايستی و
ت درست) پاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را
نماز بگزاری .در آنجا كسانی هستند كه میخواهند (جسم و روح) خود را ( با ادای اعباد ِ
دوست میدارد».
و همانا آيات ديگری آمده است که سرنوشت هر مسجدی مانند مسجد ضرار که از طريق آن فتنه گران خواهان اشااعه فتنه و تفرقه هستند را
روشن می سازد و نيز سرانجام تمام حيله گرانی که به وسيله چنين مکری ،نيت خبيث خود را مخفی داشته اند را آشکار می سازد .و مومنان
را از تمامی نيرنگها و فريب-هايی که آنان را هدف می گيرند ،اطمينان و آرامش داده است ،اگرچه صاحبان اين کيد و نيرنگها ،خود را در
ظاهر صالحان و اصالح طلبان پوشانده باشند.
َار َج َهنَّ َم
اعلَى َ
اعلَى ت َ ْق َوى مِ نَ َّ
َّس بُ ْنيَانَهُ َ
َّس بُ ْنيَانَهُ َ
شفَا ُج ُرفٍ َه ٍ
َّللاِ َو ِرض َْو ٍ
ار بِ ِه فِي ن ِ
ار فَا ْن َه َ
ان َخي ٌْر أ َ ْم َم ْن أَس َ
خداوند متعال می فرمايد« :أفَ َم ْن أَس َ
َّ
َّ
َّللاُ َال َي ْهدِي ْالقَ ْو َم َّ
َ
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« آيا كسی كه شالوده آن (مسجد) را بر پايه تقوا و پرهيز از (مخالفت فرمان) خدا و (جلب) خوشنودی (او) بنياد نهاده است( ،كارش) بهتر
است يا كسی كه شالوده آن را بر لبه پرتگاه شكافته و فرو تپيدهای بنياد نهاده است و (هر آن با فرو ريختن خود) او را به آتش دوزخ فرو می
اندازد؟ خداوند مردمان ستمپيشه را (به چيزی كه خير و صالح ايشان در آن باشد) هدايت نمی كند * .بنائی را كه خودشان برپا كردهاند
همواره به اعنوان (يك اعامل شكِّ و ترديد ،يا يك نتيجه) شكِّ و ترديد ،در قلوب آنان باقی میماند ،مگر اين كه دلهايشان قطعه قطعه شود (و
بميرند ،و يا اين كه توبه كنند و به سوی خدا برگردند) و خدا آگاه (از هر چيزی و) حكيم (در افعال و دادن جزا و سزای هركسی) است».
در راه حفاظت وحدت صفوف مسلمانان و تالش برای بستن درهای فتنه و تفرقه ،بر هر يکتاپرستی واجب است که چنين افرادی که فعاليتهای
به ظاهر اسالمی در دست دارند ،ولی در درون ،تشنه سرکوب اسالم هستند ،را آشکار و رسوا کنند .همچنين واجب است که بيانات و آگهی
های جعلی و ساختگی آنان را از بين بُرد و حقيقتشان را برای مردم بيان کرد و حتی به هر شکلی که شده آنها را منع کرد و از کارشان
بازداشت .و مسجد ضرار زمان رسول هللا صلی هللا اعليه وآله وسلم ،الگو و سرمشق خوبی برای ماست.
همانا اعلمای سرزمين های اسالمی ااعالم نمودند که تسلط شراعی واحد و يکپارچه سومالی از جمله واليات اسالمی است .آنچنان که در فتوای
(أ) از سخنان اعلما آمده است که « :تسلط و سلطه شراعی بر سومالی ،واليات اسالمی است .و قبل از آنکه داليل اين فتوا را بيان کنيم ،احوال
اين سرزمين را ياد آور می شويم :قبل از واليت اسالمی ،اين سرزمين از زمان سقوط رژيم کمونيستی ،شاهد آشوب و هرج ومرج بود به
گونه ايی که اين سرزمين لقمه ايی برای دشمنان شده بود ،و مجاهدان به منظور تطبيق شريعت اسالمی ،برای بيرون راندن دشمنان و اصالح
سرزمين و مردم ،و ايجاد امنيت و آرامش به پاخواستند و به تشکيل واليات اسالمی اقدام نمودند و ملت مسلمان سومالی از اين اقدام استقبال
نمودند.
ص َالة َ َوآَت َُوا َّ
الز َكاة َ َوأ َ َم ُروا بِ ْال َم ْع ُروفِ َونَ َه ْوا
ض أَقَا ُموا ال َّ
و اما داليل شراعی از قرآن کريم ،خداوند متعال می فرمايد« :الَّذِينَ إِ ْن َم َّكنَّا ُه ْم فِي ْاأل َ ْر ِ
ور» حج 41
اع ِن ْال ُم ْنك َِر َو ِ َّّللِ َ
َ
اعاقِ َبةُ ْاأل ُ ُم ِ
«(آن مؤمنانی كه خدا بديشان واعده ياری و پيروزی داده است) كسانی هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم ،نماز را برپا میدارند
و زكات را میپردازند ،و امر به معروف  ،و نهی از منكر مینمايند ،و سرانجام همه كارها به خدا برمیگردد (و بدانها رسيدگی و درباره
آنها داوري خواهد كرد  ،همان گونه كه آغاز همه كارها از ناحيه خدا است)».
اإلثْ ِم َو ْالعُد َْوان» مائده 2
اعلَى ْالبِ ِ ِّر َوالت َّ ْق َوى َو َال ت َ َع َاونُوا َ
و خداوند متعال می فرمايدَ « :وت َ َع َاونُوا َ
اعلَى ْ ِ
«در راه نيكی و پرهيزگاری همديگر را ياری و پشتيبانی نمائيد ،و همديگر را در راه تجاوز و ستمكاری ياری و پشتيبانی مكنيد».
ْالم دِينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل مِ ْنهُ َوه َُو فِي اآلخِ َرةِ مِ نَ ْالخَاس ِِرينَ » آل اعمران 85
ونيز می فرمايدَ « :و َم ْن يَ ْبت َغِ َ
غي َْر اإلس ِ
«و كسی كه غير از (آئين و شريعت) اسالم ،آئينی برگزيند ،از او پذيرفته نمیشود ،و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود».
و دليل آن از سنت ،حديث العرباض بن سارية ـ رضی هللا اعنه ـ است که می فرمايد :پيامبر صلی هللا اعليه وآله وسلم ما را مواعظه¬ايی نمود
که قلب ها از آن ترسيد و چشمها از آن گريان شد ،گفتيم يا رسول هللا گويی که اين مواعظه آخر است ،ما را چند وصيت نما ،فرمودند:
َّ
والطااعةِْ ،
اع ْب ٌد» به روايت أبو داود و ترمذی
اعلي ُكم َ
وإن تَأ َ َّم َر َ
«أوصي ُك ْم بت َقوى هللا ،والس َّْمعِ
«شما را توصيه می کنم به تقوای خداوند و سمع و الطااعة حتی اگر برده ايی بر شما امارت نمود».
برهمين اساس ما مسلمانان داخل و خارج را فرا می خوانيم که در جهاد اعليه تجاوز نيروهای صليبی و هم پيمانانشان از مرتدين مشارکت
نمايند و سعی و تالششان را به منظور جلوگيری و بازداشتن اين حمله به تالش و مجاهدت مجاهدان واليت اسالمی سومالی ،بيفزايند.
شلُوا
سولَهُ َو َال تَنَازَ اعُوا فَت َ ْف َ
َّللا َو َر ُ
َّللا َكث ً
ِيرا لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِلحُونَ * َوأَطِ يعُوا َّ َ
خداوند متعال می فرمايد« :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َ َمنُوا إِذَا لَقِيت ُ ْم فِئَةً فَاثْبُتُوا َوا ْذ ُك ُروا َّ َ
صابِ ِرينَ » انفال  45و 46
َب ِري ُح ُك ْم َوا ْ
َّللا َم َع ال َّ
َوت َ ْذه َ
صبِ ُروا إِ َّن َّ َ
«ای مؤمنان! هنگامی كه با گروهی (از دشمنان در ميدان كارزار) روبرو شديد ،پايداری نمائيد (و فرار نكنيد) و بسيار خدا را ياد كنيد (و
تضرع و زاريش بخوانيد) تا (در دنيا) پيروز و (در آخرت) رستگار شويد * .و از
قدرت و اعظمت و وفای به اعهد او را پيش چشم داريد و به
ِّ
خدا و پيغمبرش اطااعت نمائيد و (در ميان خود اختالف و) كشمكش مكنيد( ،كه اگر كشمكش كنيد) درمانده و ناتوان میشويد و شكوه و هيبت
شما از ميان میرود (و ترس و هراسی از شما نمیشود ) .شكيبائي كنيد كه خدا با شكيبايان است».
شيخ ابن القيم در خصوص اين می فرمايد« :اين آيه مجاهدان را به پنج چيز امر می کند که اين پنج چيز در هيچ گروهی جمع نشده است
مگر اينکه نصرت يافته اند و پيروز شده اند .اولين آن :ثبات ،دومی :ذکر و ياد فراوان خداوند سبحانه و تعالی ،سومی :طااعت خداوند و
طااعت رسول ،چهارم :اتفاق کلمه و اعدم تنازع که موجب چند دستگی و ضعف خواهد شد چرا که اگر سپاهی بتواند در برابر دشمن قوی باشد
بايد اجتمااعشان همچون دسته های نوک پيکان باهم و همراه هم باشند که در اين صورت هيچ قدرتی قادر به شکستشان نخواهد بود و اگر
هرکس برای خود کار کند ،همه شکست خواهند خورد پنجم :مالک تمامی اينها و قوام و اساس آنها صبر نمودن است».
گنبد نصر و پيروزی ،بر اين پنج چيز بنا شده است و هرگاه تمام يا بعضی از آن از بين رفتند ،برحسب آنچه که کم شده است ،پيروزی نيز از
بين خواهد رفت و زمانيکه تمامی آن با هم جمع شوند ،بعضی از آنها بعضی ديگر را قوی می سازند و تاثير بزرگی در پيروزی خواهند
گذاشت .وقتی اين پنج چيز در صحابه جمع شد ،آن زمان بود که هيچ امتی توان پايداری در برابرشان را نداشتند و دنيا را فتح نمودند و مردم
و سرزمين ها تسليم شان شدند .و هنگاميکه در امت¬های بعد از آنان ،اين پنج چيز کاسته شد و از بين رفت ،خاندان امارت و فرماندهی
ضعيف شدند تا آنجا که چيزی نماند .وال حول وال قوة إال باهلل العلی العظيم وهللا المستعان واعليه التكالن وهو حسبنا ونعم الوكيل.
براساس اين نصوص روشن و داليل واضح ،فرماندهی کل جنبش شباب المجاهدين بر آغاز وحدت و اجماع جمااعات و کنار گذاشتن اختالف
و تفرقه تاکيد دارد ،هم چنان که بر سعی و تالش برای حفظ آن از هر خطر قريب الوقوع و دشمن کينه توزی ،تاکيد دارد .و اين جای تعجب
ندارد چرا که بهای آن ،بهای سنگين و گرانبهايی است چون خون فرماندهان صادق و شهيدان( .نحسبهم کذللک و هللا حسيبهم)
و بيان داشتند که :
ـ از قيام هر مجمواعه يا سازمان يا حزب جديدی ،تحت اعنوان هر اسمی و بر هر اساسی که هدف آن بی ثبات کردن جمااعت اسالمی کشور
مسلمان سومالی باشد ،جلوگيری به اعمل می آيد.
ـ از قيام يا ايجاد هر مجمواعه يا سازمان مسلحی در خاک سومالی مسلمان جلوگيری به اعملی می آيد.
ـ هر سازمان مسلح يا غير مسلحی که اقدام به از بين بردن شوکت مسلمانان و از هم شکافتان صفوفشان نمايد ،بر اساس نصوص شراعی وارد
شده در اين خصوص ،با آنان برخورد خواهد شد.
و فرزندان ملت غيور و سرافرازمان را ياد آور می شويم که مهمترين اصل و پايه واحد ،تسمک جستن به منهج اهل سنت و جمااعت و تمسک
جستن به آنچه که اصحاب رسول هللا صلی هللا اعليه وآله وسلم ،و نيز بعد از آنان ،از تابعين بر آن بودند ،می باشد .و آنچه که ما را بر حفاظت
از وحدت صفوف و جمااعت اسالمی حريص می گرداند چيزی نيست جز تحقيق هدف مورد نظر و اميد واعده داده شده بر هر مسلمان موحد
در برپايی خالفت اسالمی راشده و تحکيم شرع خداوند در زمينَ « .حتَّى َال تَ ُكونَ ِفتْنَةٌ َو َي ُكونَ ال ِ ِّدينُ ُك ُّلهُ ِ َّ ِ
ّلل» األنفال 39

در زمینه های فعالیتهای اقتصادی هم الزم است تفاوت بین دو نوع حاکمیت را در این دوره بدانید و
قبل از آن به وضعیت اقتصادی و معیشتی این ملت ستمدیده ی مسلمان که بر روی بزرگترین ذخایر
نفت و سایر معادن راه می روند و  ...بپردازیم؛ بیائید وضعیت معیشتی این ملت مظلومی که اینگونه
مورد تهاجم کفار سکوالر جهانی و مزدوران محلی و منطقه ای آنها قرار گرفته اند را از زبان خود
کفار بفهمیم تا کم هوش ترین مسلمان هم بداند که این درندگان جهت حفظ منافع خود چگونه وحشیانه و
سنگدالنه یک ملت را قربانی می کنند.
 آنتونیو گوترا ،رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ،خشکسالی و قحطی درسومالی را «بدترین فاجعه انسانی» جهان توصیف می کند.
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آنتونیو گوترا ،در اردوگاه داداب واقع در کنیا با یک مادر سومالیایی که در قسمت تحت کنترل
سکوالریستهای مرتد زندگی می کرده صحبت کرد که در پیادهروی  35روزه از سومالی تحت کنترل
حکومت دست نشانده ی خارجیهای سکوالریست به سومالی تحت اشغال کنیا ،سه کودک خود را از
دست داده بود.
 صندوق کودکان سازمان ملل میگوید برای حفظ جان بیش از  2میلیون کودک در این منطقهباید اقدامی فوری صورت بگیرد.
 برنامه جهانی غذای سازمان ملل میگوید برای  4میلیون نفر با کمبود بودجه روبرو استو  477میلیون دالر نیاز دارد( .یعنی نجات جان  4میلیون مسلمان به اندازه ی هزینه ی چند

« و با آنان پيكار كنيد تا فتنهای باقی نماند (و نيروئی نداشته باشند كه با آن بتوانند شما را از دينتان برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا
گردد (و مؤمنان جز از خدا نترسند و آزادانه به دستور آئين خويش زيست كنند)».
همچنين فرزندان امت مسلمانمان را فرا می خوانيم که مجاهدانه برای حفظ ثمره جهاد و سود يکسان ،اعمل نمايند و اينکه کمکی باشند برای
برادران مجاهدشان که جانشان را در راه خداوند و در راه بازگشت خالفت راشده که مسلمانان بتوانند در زير سايه صفات اعزت و معانی
ض ُه ْم أ َ ْو ِليَا ُء
سربلندی دمی بيارايند ،ارزان بذل نموده اند .و به فرموده خداوند متعال اعملی نمايند که می فرمايدَ « :و ْال ُمؤْ مِ نُونَ َو ْال ُمؤْ مِ نَاتُ بَ ْع ُ
ص َالة َ َويُؤْ تُونَ َّ
اع ِز ٌ
يز َحكِي ٌم» توبه
سو َلهُ أُو َلئِكَ َس َي ْر َح ُم ُه ُم َّ
َّللا َو َر ُ
اع ِن ْال ُم ْنك َِر َويُقِي ُمونَ ال َّ
َب ْع ٍ
َّللا َ
ض َيأ ْ ُم ُرونَ ِب ْال َم ْع ُروفِ َو َي ْن َه ْونَ َ
َّللاُ ِإ َّن َّ َ
الزكَاة َ َويُطِ يعُونَ َّ َ
71
«مردان و زنان مؤمن ،برخی دوستان و ياوران برخی ديگرند .همديگر را به كار نيك میخوانند و از كار بد باز میدارند ،و نماز را چنان كه
بايد ،میگزارند ،و زكات را ميپردازند ،و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري ميكنند  .ايشان كسانيند كه خداوند به زودی ايشان را مشمول
رحمت خود میگرداند( .اين واعده خدا است و خداوند به گزاف واعده نمیدهد و از وفای بدان هم ناتوان نيست .چرا كه) خداوند توانا و حكيم
است».
اين بيانيه از ابتداء تاريخ انتشار قابل اجرا می باشد.
وهللا أكبر
« َو ِ َّ ِ
سو ِل ِه َول ِْل ُمؤْ مِ نِينَ َولَك َِّن ْال ُمنَا ِفقِينَ َال َي ْعلَ ُمونَ »
ّلل ْالع َِّزة ُ َول َِر ُ
« ِّ
اعزت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و مؤمنان است ،وليكن منافقان (اين را درك نمیكنند و) نمیدانند».
1433/5/4
2012/3/26
اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم األحزاب ،اهزم الصليبيين ومن حالفهم من المرتدين.اللهم اجعلهم واعتادهم غنيمة للمسلمين.اللهم د ِّمرهم و
زلزلهم.اللهم أنت اعضدنا وأنت نصيرنا،اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل.وهللا أكبر« َو ِ َّ ِ
سو ِل ِه َول ِْل ُمؤْ مِ نِينَ َولَك َِّن ْال ُمنَافِقِينَ ال
ّلل ْالع َِّزة ُ َو ِل َر ُ
يَ ْعلَ ُمونَ »موسسه رسانه ای کتائب وابسته بهجنبش شباب المجاهدينچهارشنبه  12جمادی االول  1433هـ04/04/2012
 40آنتونیو گوترا ،رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پس از دیدار از مناطق بحرانزاده میگوید« :چیزهاییکه ما در این یک ماه
دیدیم با هیچ چیز نمیشود مقایسه کرد» …«به باور من بدترین فاجعه انسانی جهان در سومالی روی داده است».

راکت و موشکی است که از سوی کفار سکوالر خارجی و داخلی به سوی آنها شلیک می
شود)
البته در بخشهائی که در اختیار داراالسالم شباب المجاهدین قرار دارد نیز مواد غذائی پخش کردند اما
مواد غذائی فاسد که نور سعید عبدل ،معاون دفتر کمیته ملی صلیب سرخ در استان شبیلی سفلی ،و
مسئول محلی صلیب سرخ به توزیع مواد غذایی فاسده شده بین ساکنانی که با جنبش شباب المجاهدیان
همکاری دارند ،اعتراف کرد و از مردم سومالی در این خصوص معذرت خواهی کرد و گفت:این
کمیته  1700تن مواد غذایی را به طور خاص برای خسارت دیدگان خشکسالی مناطق جنوبی سومالی
ارسال کرده است که تاریخ انقضاء مواد غذایی ارسال شده تمام شده و فاسد میباشند.
البته چندین بار جنبش شباب المجاهدین پیش از این سازمان صلییب سرخ جهانی سکوالر را متهم به
توزیع مواد غذایی فاسد در بین مردم فقیر و فحطی زده سومالی کرده بود .
جنبش شباب المجاهدین در منطقه «کیلو خمسین» واقع در جنوب پایتخت ،این مواد غذایی کمیته صلیب
سرخ جهانی را به آتش کشید و شیخ سلطان محمد ،سخنگوی شورای امدادرسانی جنبش شباب
المجاهدین در یک کنفرانس خبری اعالم کرد که این قسمتی از کمکهایی است که صلیب سرخ قصد
دارد بین  170هزار خانوار توزیع کند .وی در ادامه گفت که این مواد برای سالمتی شهروندان
خطرناک است حتی صحیح نیست که غذای حیوانات شود.
مضاف براینکه ،کمکهایی که از سوی این مؤسسات و نهادها در بین مردم به صورت رایگان توزیع
می شد غالبا ً فاسد ،تاریخ گذشته و غیر قابل استفاده بودند «جنبش شباب المجاهدین» ـ به بهترین شیوه ـ
نقش پلید این مؤسسات برای از بین بردن کشاورزی در سومالی را کشف کردند .این مؤسسات با
توزیع کمک های رایگان در بین مردم ،همزمان با فصل برداشت محصوالت کشاوزی ،منجر به پایین
آمدن قیمت محصوالت و نهایتا ً باعث ورشکستگی کشاورزان و کناره گیری آنان از کشاورزی می
شدند.
در حقیقت ،این سکوالریستها هیچ رحم و شفقتی در قلبشان نسبت به مومنین و جامعه اسالمی و مسلمین
ندارند .بلکه خوشحال میشوند وقتی که میبینند نه دهها و صدها بلکه هزاران و میلونها تن از مسلمانان
بر اثر تحریمهای اقتصااااااادی و جنگهای تحمیلی آنها از بین میروند و کشااااااته می شااااااوند و به ناموس
هزاران زن و دختر مساالمان تجاوز می کنند و منابع زیر ساااختی مساالمین را نابود می کنند و مسااتقیم و
غیر مستقیم از کانال مزدورانشان فقر و تنگدستی و فشحاء را بر مسلمین تحمیل می کنند .خداوند متعال
س ا ِیئ َةٌ َی ْف َر ُحواْ ِب َها» (آل عمران« )120 /اگر خیری
س انَةٌ ت َُس اؤْ ُه ْم َو ِإن ت ُ ِ
ص ا ْب ُك ْم َ
س ا ْس ا ُك ْم َح َ
میفرمایدِ «:إن ت َْم َ

(نیكي) به شما دست دهد (و نعمتي بهره شما گردد) ناراحت ميشوند ،و اگر به شما بدي برسد ،شادمان
ميگردند».
در این صورت اگر کشوری سکوالر چون آمریکا و دیگر کفار مثالً یک داراالسالم را تحریم اقتصادی
می کنند و میلونها زن و بچه و پیر و جوان مساااالمان از بین می روند و یا جنگی را بر مساااالمین تحمیل
می کنند و میلیونها مسلمان کشته می شوند شک نداشته باشید آنها از چنین جنایاتی خوشحال می شوند و
نباید انتظار داشاااته باشاااید آنها از چنین صااادماتی که به مومنین وارد می شاااوند اندوهگین شاااوند و نباید
انتظار داشااته باشااید که به خاطر دلسااوزی و مسااائل به اصااطالح بشااردوسااتانه تحریمها را بردارند و یا
دست از جنگ فرو شی و کشتار بردارند .این سخن هللا تعالی در مورد خواست قلبی این کفار نسبت به
صا ْب ُك ْم
سانَةٌ ت َُساؤْ ُه ْم َو ِإن ت ُ ِ
سا ْسا ُك ْم َح َ
مومنین اساات که تنها هللا قادر اساات آن را برای ما فاش کند کهِ «:إن ت َْم َ
سایِئ َةٌ یَ ْف َر ُحواْ بِ َها» (آل عمران« )120 /اگر خیری (نیكي) به شاما دسات دهد (و نعمتي بهره شاما گردد)
َ
ناراحت ميشوند ،و اگر به شما بدي برسد ،شادمان ميگردند».
مصداقهای داراالسالم در دنیای معاصر («( )27اتحاد دادگاههای اسالمی» و «والیات اسالمی»
سومالی ( ( ))4قسمت )52
عالوه بر این الزم می دانم به زندانها و شکنجه گاههای مخفی آمریکا و فرانسه و سایر اعضای ناتو
در خاک سووومالی اشاااراتی داشااته باشاام .در این زمینه مثل سااایر موارد با آنکه بارها و بارها مساالمین
صاااحبت کرده و بیانیه داده اند اما باز برای کم هوشاااها و لجبازهای فریب خورده و مریدان شااابکه های
ماهوره ای کفار یا انساااااانهای موجود در دارودساااااته ی منافقین ،با اساااااتناد به منابع فاش شاااااده ی خود
سکوالریستها مطالبی را عرض می کنم:
نشااااااریه نیشاااااان چاپ آمریکا بیان می کند که پایگاه و زندان مخفی دریک مجتمع بساااااایار بزرگ با
دیوارهای بلند و  10سااااختمان و فرودگاه اختصااااصااای در سااااحل اقیانوس هند و در پشااات فرودگاه بین
المللی «آون آد» در موگادیشااااااو ،پایتخت سااااااومالی یکی از چندین مکان مخفی سااااااازمان اطالعات و
جاساوسای آمریکا (سایا) در ساومالی اسات که در آن جتهای ساازمان سایا مساتقر هساتند .این پایگاه در
سومالی خیلی شباهت به پایگاه نظامی آیسف در منطقه شش درک شهر کابل دارد.
عالوه بر این سااایا یک زندان مخفی دیگر به سااابک ابوغریب و گوانتانامو و ...در زیرزمین سااااختمان
آژانس امنیت ملی حکومت دست نشانده ومرتد سومالی برپا کرده است .هفته نامه آمریكایي «تایم» نیز
به این زندان اشاره می کند و از این زندانهاي مخفي سیا در سومالي به «فرفره سیا» یاد می کند .و یك

تیم از وكالي یكي از زندانیان این زندان ،این مجموعه را «گوانتاناموي نا متمركز خارج از مركز»
نامیده است.
در تمام این پایگاهها و زندانهای امنیتی امریکا به عوامل اطالعاتی سومالیایی در ازای همکاری آنان،
دستمزد میدهد و از این راه از معامله مستقیم با رهبران سیاسی سومالی که واشنگتن آنان را فاسد و
غیرقابل اعتماد مینامد ،خودداری میکند.
این سبک برخورد با عموم مسلمین فقر زده و مسلمین آزادی خواه از سوی کفار سکوالر جهانی و
منطقه ای و مزدوران محلی آنهاست.
بدون شک کفار سکوالر جهانی و منطقه ای و مزدوران سکوالر و سکوالر زده ی محلی آنها عامل
تمام مصیبتهای جهان اسالم هستند و همینها عامل مستقیم تمام بدبختیها و گرفتاریهایی هستند که
امروزه مسلمانان را احاطه کرده و از آن رنج میبرند .زیباترین و بهترین روز برای مسلمانان روزی
است که این جهان سکوالریست غرب دیار اسالم را ترک کنند و مسلمانان را به حال خودشان
بگذارند.
در برابر اینهمه توحش کفار سکوالر جهانی و متحدین منطقه ای و بومی آنها ،جنبش شباب المجاهدین
ضمن برگذاری دوره های شرعی برای سران قبایل و توجیه این سران در زمینه های عقیدتی و فقه
جهاد  41و همچنین با برگذاری کنفرانسهای مطبوعاتی جهت آگاه نمون مسلمین در پرهیز از بازگشت

 41مؤسسه کتائب وابسته به جنبش شباب المجاهدین بیاناتی را در تاریخ -21محرم 1433-منتشر کرد متن این بیانات به شرح زیر می باشد.
بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمدُ هلل رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد و على آله وصحبه أجمعین أما بعد:
• پایان دوره شرعی دایر شده برای سران قبایل در استان هیران اسالمی
استان هیران اسالمی ،از استان های تحت سیطره جنبش شباب المجاهدین سومالی ،دوره شرعی ای که برای سران و بزرگان عشائر برگزار
نموده بود و  4روز پی در پی ادامه داشت را پایان داد .این دوره شرعی ،شامل درس های شرعی مختلفی در باب عقیده ،و فقه جهاد می شد و
بیش از  80نفر از بزرگان عشائر در آن حضور می یافتند.
بعد از پایان دوره ،مراسمی در این خصوص در شهر بلدوین ،مرکز استان برگزار گردید که سران و بزرگان در خصوص درسهایی که آموخته
اند و فایده هایی که در طی دوره به آن دست یافته اند ،سخنرانی نمودند.
همچنین "شیخ یوسف علی اوقاس" ،استاندار استان هیران اسالمی در این مراسم سخنرانی نمودند و ابتدا از خداوند منان سپاسگزاری کرده و
بعد ،از سران قبیله ها به خاطر پایداری و ایستادگی شان بر جهاد و مجاهدان ،تشکر نمودند .در پایان مراسم ،سران قبایل مانور نظامی¬ایی را
تدارک دیدند و به خیابان های شهر آمده و بعد از آن به صفوف مقدم جهاد پیوستند.

جنگهای داخلی هوشیاری در برابر توطئه های کفار سکوالر جهانی به رهبری آمریکا در ایجاد
تفرق 42سعی در متحد نمون قبایل مختلف سومالی می کند.
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عالوه بر این و در کنار جناح تبلیغی ،دوره های مختلفی را جهت آموزش و فارغ التحصیلی نیروهای
انتظامی تحت عنوان «ارتش حسبه» برگذار می کند 44.که مسئول تخریب و انجار ضریحها و مقابر
اهل تصوف همین جناح است .همچنین جهت برخورد با کفار سکوالر جهانی به رهبری آمریکا و ناتو
و مزدوران محلی و منطقه ای آنها نیروهای ویژه را آموزش می دهند.
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در کنار این امور امنیتی « آ َمنَ ُه ْم ِم ْن خ َْوف» ما شاهد انجام فعالیتهای تدریجی اقتصادی و رفاهی در
راستای «أ َ ْ
ط َع َم ُهم ِمن ُجوع » هستیم که یکی از آنها گرفتن زکات و صدقات از ثروتمندان و توزیع آن

 42شیخ علی دیری سخنگوی رسمی جنبش شباب المجاهدین ،کنفرانس مطبوعاتی ای را در نشستی با نام اجتماع سران ادارات منطقه در شهر
"عذاذو" برگزار نمودند.
این کنفرانس با حضور  20تن از رؤسای مناطقی که غرب آن را به منظور ایجاد جدایی میان فرزندان ملت سومالی مسلمان ،بنیان گذاری کرده
بود ،تشکیل شد .در این کنفرانس شیخ علی از برگزاری کنفرانس هایی که به منظور بازگشت به جنگ های داخلی ،صورت می گیرند ،هشدار
دادند و نامه ایی در خصوص نیفتادن دنبال چنین توطئه هایی را متوجه ساکنان این مناطق نمودند و از آنان پایداری بر شریعت اسالم و عمل به
آن و فعالیت به خاطر آن ،را خواستار شدند.
همچنین شیخ علی از عقب نشینی آمریکا از عراق سخن گفتند و مسلمانان سومالی را به شکست آمریکا بر سرزمین دجله و فرات ،مژده و
بشارت دادند .و به اذن خد اوند متعال به زودی از افغانستان و سومالی نیز عقب نشینی خواهند کرد .شیخ محمود علی راجی تمام کسانی را که به
فکر اشغال دولت اسالمی هستند برحذر داشتند و آنان را به گرفتن عبرت از گذشته فرا خواندند.
 43به عنوان مثال در شهرستان لفولی از توابع استان شبیلی سفلی ،از استانهای تحت سیطره جنبش شباب المجاهدین سومالی ،بعد از پایان یافتن
دورهایی شرعی  ،که حدود  100نفر از بزرگان قبیله عیر در آن حضور داشتند ،مراسمی را در این خصوص برپا کردند .این دوره شرعی،
بعد اعالم بیعت قبیله عیر با جنبش شباب المجاهدین تدارک دیده شد .دروسی که در این دوره ،آموزش داده میشد در باب عقیده و فقه جهاد بوده
است.
 44به عنوان مثال می بینیم که  :در شهرستان "لفولی" از توابع والیت شبیلی سفلی مراسم فارغ التحصیلی تعداد زیادی از فرماندهان ارتش
"الحسبه" بر پا شد ،این گروه دوم است که در این ماه فارغ التحصیل می شوند ،این گروه یک سال کامل را در تدریب و اعداد گذراند تا شایسته
بر عهده گرفتن اداره ارتش حسبه در والیت شوند .در این مراسم"شیخ علي محمود راجي" سخنگوی رسمی جنبش شباب المجاهدین و "شیخ
محمد أبو عبد هللا" استاندار والیت اسالمی شبیلی سفلی حضور داشتند.
 45موسسه رسانه ای الکتائب وابسته به جنبش شباب المجاهدین سومالی ،بیانیه به همراه تصاویری از رژه فارغ التحصیلی دسته ای از نیروهای
ویژه تابع قوای آماده باش جنبش شباب المجاهدین در مگادیشو را منتشر کرد .متن بیانیه و تصاویر رژه به شرح زیر است:
بسم هللا الرحمن الرحیم
 رژه فارغ التحصیلی دسته ای از نیروهای ویژه تابع قوای آماده باش در والیت بنادر اسالمیالحمدُ هلل رب العالمین و الصالة و السالم على نبینا محمد و على آله و صحبه أجمعین أما بعد :مگادیشو روز پنجشنبه  13ذو القعدة  1431هـ
برابر با  2010-10-21شاهد رژه نظامی ف ارغ التحصیلی دسته ای از نیروهای ویژه تابع قوای آماده باش در والیت بنادر اسالمی بود که این
نیروها از یکی از پایگاههای نظامی مجاهدان فارغ التحصیل شدند.
گروهی از فرماندهان جنبش شباب المجاهدین از جمله فرمانده "شیخ مختار روبو علي أبو منصور" و "شیخ علي محمود راجي" سخنگوی
رسمی جنبش از این رژه دیدن کردند و سخنگوها در این رژه سخنرانی های ارزشمندی را ارائه دادند که شامل تشویق به جهاد و ذکر
شکستهای پی در پی صلیبیان در افغانستان و عراق و سومالی بود.
این رژه شامل انواع اسلحه ضد سپر و ضد تانک و ضدهوایی و اسلحه های سبک بود .این دسته و گردان ،به نام "گردان شیخ مصطفى أبو
الیزید رحمه هللا" نامگذاری شده بود.
در طرف دیگر رژه ای نظامی در والیت بای وبکول اسالمی بر پا شد که این رژه در استان "راپدوری" نزدیک به مرزهای اتیوپی به اجرا
درآمد.

میان مستحقین  46و یا پخش کمکهای امدادی از سوی داراالسالم سومالی در بین مردم نیازمند 47و یا
خسارت دیدگان ناشی از درگیرهای تحمیلی کفار سکوالر جهانی و مردوران محلی آنهاست.
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انجام

همین امور باعث توبه ی بسیاری از مسلمین فریب خورده می شود 49و حتی ژنرال عبدهللا علی عانود
 46بزوتنهوه شهبابى موجاهیدین دهستیکرد به بهخشینهوهى زهكاتى شتومهكه بازرگانییهكان له شارى كسمایو
له شارى كیسمایۆ دهستكرابه به دابهشكردنى زهكاتى شتومهكه بازرگانییهكان به سهر خهڵكانى شایستهى زهكات له ههژارانى شارهكه
 ،لهپاش ئهوهى بهشێوهیهكى بهرنامه بۆ دارێژراوو بهپێى شهریعهتى ئیسالمى زهكات له بازرگانهكانى شارهكه و خاوهن داراییهكان کۆکرایهوە،
ئهوهتا ئهمرۆ ئهو ماڵه دهگێڕدرێتهوه بۆ بێنهوایان و خهڵكانى خاوهن پێداویستى ،وه بهرێوهبهرایهتى شارهكه ههستان به تۆماركردنى نهدارانى
ناوچهكه كهژمارهیان دهگاته  180کهس ههتا ههر یهكهیان پشكى دیاریكراوى خۆى پێبدرێ ،كهههر تاكێك لهوانه بڕى نزیكه  40دۆراى
ئهمریكى بهركهوت ،وه شێخ حهسهن یهعقوب بهرپرسى شارى کسمایۆ ههستا به سهرپهرشتیكردنى ئهو دابهشكردنه ،وهشێخ حهسهن له
لێدوانێكیدا بۆ دهزگاكانى راگهیاندن ئاماژهى بهوهدا كه ئهم دابهشكردنه قۆناغى یهكهمه له بهخشینهوهى زهكات و وه گهیاندنى ماڵى زهكات به
كهسانى خاوهن پێداویستى له ناو شارو شارۆچكهو گوندهكانى دهوروبهریاندا بهپشتیوانى خواى بهردهوام دهبێت .
اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم األحزاب ،اهزم الصلیبیین ومن حالفهم من المرتدین.اللهم اجعلهم وعتادهم غنیمة للمسلمین .اللهم دمرهم و
سو ِل ِه َول ِْل ُمؤْ مِ نِینَ َولَك َِّن ْال ُمنَافِقِینَ ال
زلزلهم .اللهم أنت عضدنا وأنت نصیرنا،اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل .وهللا
أكبر{و ِ َّّلِلِ ْالع َِّزة ُ َول َِر ُ
َ
یَ ْعلَ ُمونَ } دهزگاى راگهیاندنى كهتائیب  .بزوتنهوهى شهبابى موجاهیدین /سۆماڵ /6سهفهر 1433/ى هیجرى/31كانونى یهكهم 2011/ى زاینى
همچنین موسسه رسانه ای "کتائب" وابسته به جنبش شباب المجاهدین با انتشار بیانیه ای خبر از شروع توزیع زکات کاالهای تجاری میان فقرا
و مستحقین شهر کیسمایو از تاریخ  5صفر  1433داد.
در این بیانیه که روز شنبه  6صفر  1433برابر با  31دسامبر  2011منتشر شده ،آمده است:
بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمدُ هلل رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد و على آله وصحبه أجمعین أما بعد:
امروز زکات کاالهای تجاری در میان مستحقان آن از فقرای شهر کیسمایو توزیع شد .پس از اینکه زکات از تاجران و صاحبان اموال جمع
گردید امروز وقت آن رسیده تا به مستضعفان و مستحقان آن برسد .اداره شهر اقدام به جمع آوری فقراء که تعدادشان به  180تن می رسید،
نمود تا هر یک به سهم خود برسد که هر فرد به مبلغی به واحد سومالی که حدودا ً برابر با  40دالر بود ،دست یافت.
شیخ حسن یعقوب مسئول شهر کیسمایو نیز بر امر توزیع زکات نظارت داشت و شیخ در گفتگو با شبکه های رادیویی تأکید نمود که این مرحله
اول از توزیع زکات بود و به یاری خداوند رساندن زکات به مستحقانش در داخل شهر و روستاهای تابع آن ادامه خواهد یافت.
 47مؤسسه رسانه ای کتائب وابسته به "جنبش شباب المجاهدين" بياناتی را در ارتباط با کمک های امدادی در بين مردم نيازمند سومالی در
تاريخ  23/01/1433منتشر کرد .متن اين بيانيه به شرح زير می باشد:
صالة والسِّالم اعلى نبيِّنا مح ِّمد و اعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
بسم هللا الرحمن الرحيم  .الحم ُد هلل ربِّ العالمين وال ِّ
توزيع کمک های غذايی در شهرستان " تيقلو" از توابع استان "بای وبکول" اسالمی استان "بای وبکول" اسالمی ،کمک های غذايی را در
ميان محتاجان موجود در استان ،توزيع نمود .کمک ها شامل برنج ،روغن و لوبيا می باشد که در بين بيش از  6000خانوار پخش شده است.
زان کمکهايی که توزيع شده است اعبارتند از  300کيسه برنج،
معاون اداره مديرية از طريق راديو اندلس اسالمی ،تاکيد کرد و گفت :مي ِ
 1500گالون روغن و  1500کيسه لوبيا.بيش از  170روستا زير نظر مديريت "تيقلو" قرار دارند ،که اين کمک ها را نيز شامل می شوند.
 • 48توزيع کمک در ميان خسارت ديدگان درگيريهای مرکز"دينيلی"
استان بنادر اسالمی ،در ميان خسارت ديدگان ناشی از دشمنی های نيروهای سکوالر جهانی به رهبری آمريکا و ناتو و اتحاديه ی آفريقا ،در
نواحی مرکز "دينيلی" کمک های امدادی را توزيع نمود .اين کمک ها شامل ابزارهای پخت وپز و وسايلی چون بشقاب و قابلمه می بود که،
ميان نزديک به  1000خانوار در مديرية توزيع شد .اعالوه بر اين ،استان ،ورقهايی را برای محافظت در برابر باران و پشه بندهايی برای
محافظت خسارت ديدگان ،از مبتال شدن به بيماری هايی که از طريق پشه در منطقه انتشار می يابند ،توزيع کرده اند.
اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم األحزاب ،اهزم الصليبيين ومن حالفهم من المرتدين.اللهم اجعلهم واعتادهم غنيمة للمسلمين .اللهم د ِّمرهم
و زلزلهم .اللهم أنت اعضدنا وأنت نصيرنا،اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل .وهللا أكبر « َو ِ َّ ِ
سو ِل ِه َول ِْل ُمؤْ مِ نِينَ َولَك َِّن ْال ُمنَا ِفقِينَ ال
ّلل ْالع َِّزة ُ َول َِر ُ
َي ْعلَ ُمونَ »  /مؤسسه رسانه ای کتائب وابسته به جنبش شباب المجاهدين چهارشنبه  25محرم  1433هـ برابر با 21/12/2011
همچنين مؤسسه رسانه ای کتائب در بيانيه ای ااعالم نمود استان بنادر اسالمی در ميان افراد نيازمند و خسارت ديده شهر دينيلی کمک توزيع
کرد .متن اين بيانيه به شرح زير می باشد.
صالة والسِّالم اعلى نبيِّنا مح ِّمد و اعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
الحم ُد هلل ربِّ العالمين وال ِّ
درگيريها و جنگ اخير نيروهای صليبی آفريقا براعليه شهر دينيلی منجر به آوارگی هزاران نفر از ساکنان اين منطقه و رفتن به مناطق مجاور
گشته است ،و امروز استان "بنادر" اسالمی اقدام به توزيع کمکهايی ميان  2000نفر از نيازمندان و خسارت ديدگان کرد اين کمک ها شامل
توزيع مقداری مواد غذايی که به هر نفر  25کيلوگرم گندم و  25کيلوگرم برنج و  10کيلوگرم شکر و  6ليتر روغن و  12کيلوگرم خرما
بود.
اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم األحزاب ،اهزم الصليبيين ومن حالفهم من المرتدين.اللهم اجعلهم واعتادهم غنيمة للمسلمين.اللهم د ِّمرهم و
زلزلهم.اللهم أنت اعضدنا وأنت نصيرنا،اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل.وهللا أكبر« َو ِ َّ ِ
سو ِل ِه َول ِْل ُمؤْ مِ نِينَ َولَك َِّن ْال ُمنَافِقِينَ ال
ّلل ْالع َِّزة ُ َول َِر ُ
يَ ْعلَ ُمونَ »
 49استان جوبا اسالمی 15 ،تن از سربازان سابق حکومت مرتد را در يکی از ميدان های شهر کسمايو جمع نمود .اين سربازان در روزهای
گذاشته در نزديک شهر مرزی "دوبلی" و تعدادی از شهر ديگر ،اسالم آورده اند .و استان جوبا اسالمی اقدام به جمع نمودن آنها برای قرار
دادن آنها در برابر روزنامه نگاران و هموطنان استان نمود و بعد از آنکه سربازان توبه خود را در برابر اعموم مردم و از طريق راديوهای
محلی اسالمی ااعالم نمودند مسئوالن استان آنها را آزاد نمودند و آنها را سالم تحويل خانواده هايشان دادند تا زندگی اعادی و طبيعی خود را
ادامه دهند .همچنين مسئوالن اقدام به ااعطای سالح هايی که با آن آمده بودند نمودند تا در زندگی شان بتوانند از آن کمک گيرند.
سربازان توبه کننده از طريق راديوهای محلی صحبت کرده و در هنگام صحبتشان در راديو از حسن تعامل استان با آنان تشکر نموده و تاکيد
کردند که به فضل خداوند متعال به خانه هايشان باز می گردند.

فرمانده ی گارد ریاست و محافظ قصر ریاست جمهوری حکومت دست نشانده نیز برای اولین بار
اعتراف می کند که تعدادی از سرهنگهای محافظ و گارد ویژه ی ریاست جمهوری ،به صفوف جنبش
شباب المجاهدین پیوستند.
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الزم است باز بدانید که تنها در سال 1390ش و طبق آمار رسمی رسانه ها در این بخش از سومالی
اشغال شده توسط حاکمیت کفار سکوالر جهانی و مرتدین و دست نشاندگان محلی آنها  30هزار کودک
بر اثر گرسنگی و بیماری های ناشی از گرسنگی فوت کرده اند و برخی پیش بینی از دست رفتن جان
بیش از پانصد هزار نفر را ظرف چند هفته بعد را می کردند در حالی که واکسن گرسنگی هم وجود
دارد .غذا.
این مردم گرسنه ی تحت حاکمیت حکومت سکوالر و دست نشانده ی حاکم بر نصف پایتخت سومالی
خود را مجبور می کنند که مسافت  120کیلومتری را در مناطق کویری به سمت جنوب طی کنند تا به
اردوگاههایی که در سومالی تحت اشغال کنیا برپا شده برسانند تا از گرسنگی و فقر نمیرند و در این
راه خیلی ها نیز می میرند؛ شایع کردند که حکومت شباب المجاهدین حاکم بر داراالسالم سومالی
اجازه ی ورود کمکهای سازمانهای مختلف جهانی به موگادیشو را نمی دهد اما شباب المجاهدین جهت
اثبات این دروغپردازی ها مدتی موگادیشو را ترک کرد اما هرگز وضع عوض نشد به همین دلیل
دوباره به مواضع خود در پایتخت برگشته است.
تمام این مشکالت در حالی است که در مناطق تحت حاکمیت داراالسالم سومالی با گرفتن ذکات و
صدقات از ثروتمندان و دادن این اموال به اهل آن و نیازمندان ما شاهد چنین مشکالت اقتصادی
نیستیم ،هر چند وضعیت نابسامان ناشی از جنگ تحمیلی کفار سکوالر جهانی و منطقه ای و مزدوران
سکوالر محلی را نمی توان نایده گرفت.

الزم به ذکر است که در طی محاصره شهرهايی که نيروهای کنيايی به منظور کمک به شبه نظاميان مرتد ،آنجا را اشغال نموده اند ،استان
جوبا اسالمی شاهد اسالم آوردن تعداد زيادی از سربازان بوده است .و سربازان مرتد سعی دارند که از اعفو و بخششی که مسئوالن استان،
در دوره گذشته ااعالم نموده است ،استفاده نمايند.
 50به گزارش المختصر ،برای اولين بار حکومت سومالی ااعتراف کرد که تعدادی از سرهنگهای محافظ و گارد ويژه ی رياست جمهوری اين
کشور ،به صفوف جنبش شباب المجاهدين پيوستند .اين دگرگونی ها و پيوستن افراد از دو طرف به طرف مقابل امری قابل مالحظه است ولی
اين بار در نوع خود بی نظير بود زيرا حکومت نيز اين خبر را تأييد کرد.
مدتی قبل حرف و حديثها در مورد نفوذ جنبش شباب المجاهدين در قصر رياست جمهوری باال گرفت ولی حکومت هميشه اين امر را تکذيب
می کرد ،ولی باز اين گمانه زنی ها هنگام انفجار در حياط قصر رياست جمهوری که قرار بود رئيس جمهور شريف شيخ احمد به مناسبت
سالگرد استقالل اين کشور سخنرانی بکند ،از سر گرفته شد.
در همين روز بمبی در يکی از گلهای تزئينی تريبونی که قرار بود شريف شيخ احمد پشت آن سخنرانی کند کار گذاشته شده بود و چون رئيس
جمهور مقداری تأخير داشت بمب منفجر شد و مراسم لغو شد ،و تاکنون نيز حکومت در اين مورد سکوت اختيار کرده است و هيچ گروهی
نيز مسؤليت اين انفجار را به اعهده نگرفته است.در ماه ژوئيه فرمانده ی نيروهای گارد رياست جمهوری دست به شورش زد و راههای
منتهی به قصر رياست جمهوری رابرای  10سااعت تمام بست.

داراالسالم سومالی جهت رفع مشکالت اقتصادی اقدام به تشکیل « دفتر اداره امور زکات و صدقات»
نموده است که به عنوان مثال در استان شبیلی وسطی اسالمی بعد از این که بر منطقه تسلط و تمکین
پیدا کرد مبادرت به جمع آوری بیش از  428رأس گاو و گوسفند بعنوان زکات نمود که همین زکاتها
و صدقات را در  5بهمن 1388ش (روز دوشنبه  10صفر  1431هجری برابر با  2010-01-25ن)
به افرادی از ساکنان همین استان اسالمی که زکات شاملشان می شود تقسیم کرد  .این اولین بار در
تاریخ معاصر سومالی است که این فریضه الهی تطبیق می شود .و به همین شکل جمع و توزیع زکات
و صدقات در تمامی استان های ده گانه تحت سیطره حرکت شباب المجاهدین از استان «غدو» و
«جوبا» در جنوبی ترین نقطه صومال گرفته تا استان «غلغدود» در وسط سومالی به مرحله اجرا در
آمد.
با تمام این احوال آفت و بیماری رایج و حتمی در میان نجدیت یعنی تفرق و چند دسته شدن و جنگ
داخلی در این حزب اسالمی هم اتفاق افتاد و دسته ای از اعضای حركة الشباب المجاهدین به رهبری
إبراهیم األفغاني که از تحصیل کردگان سعودی و تابع منهج نجدیت بود برعلیه رهبر و دوست نزدیک
خودش أحمد عبدي غودني شورش کردند .إبراهیم األفغاني از دوستان نزدیک رهبریت به شمار می
رفت و نامه ای به ایمن الظواهری تحت عنوان «إني أنا النذیر العریان» نوشت و رهبر خود را به
انحراف از شورا و زیر پا گذاشتن حقوق زندانیان متهم کرد 51در اینجا نیز ایمن الظواهری نجدی
نتوانست همچون اسامه بن الدن اخوانی سید قطبی حکیمانه با این تفرقه اندازان در چنین لحظات
حساسی برخورد کند و نتوانست مساله را بر اساس منهج اهل سنت خاتمه دهد.
در نتیجه می بینیم که در سال1392ش (2013ن) عده ای از فرماندهان به قیام إبراهیم األفغاني
پیوستند که رهبریت با قاطعیت با آنها برخورد کرد و بسیاری از این شورشی ها از جمله إبراهیم
األفغاني و معلم برهان ترور شدند و کسانی چون الشیخ حسن طاهر أویس نیز در نهایت خود را تسلیم
حکومت دست نشانده ی مگادیشو کرد و با پادرمیانی قبیله اش آزاد شد و کسی چون زكریا إسماعیل از
فرماندهان بخش امنیت سابق نیز خود را به حکومت دست نشانده تسلیم کرد و کالً از فکر جهادی
برگشت.

 51رسالة إلى قيادة القااعدة بعنوان( :إني أنا النذير العريان) ،بقلم إبراهيم األفغاني .در اين نامه ابراهيم االفغانی می گويد" :إن األمير يمارس
حربًا قذرة ضد كل من يتمثل بأمر الشرع بالنصح له ولغيره ,وذلك بممارسة كل الضغوط التي ال يمكن تخيِّلها ،من اإلشااعات الكاذبة ،إلى تشويه
الصورة ،إلى إغداق األموال ،وهناك سجون سرية تابعة لألمير ,الداخل لها مفقود والخارج منها مولود ,وهي أنواع متعددة وكثيرة ,ال يُس َمح
للعلماء وال للقادة زيارتها ومراقبتها ,وما يحدث فيها من انتهاك لحقوق السجناء يشيب لها الولدان ,إنها أمور لم يأمر بها شرع وال دين ،وهللا
المستعان ،إن األمير يبتعد اعن نهج الشورى كنهج إلدارة دفة األمور داخل الحركة".

در  10شهریور سال 1393ش ( 1سبتمبر 2014ن) أحمد عبدي غودني (مختار عبدالرحمن أبو الزبیر)
رهبر حركة الشباب المجاهدین در حمالت هوائی آمریکا و ناتو در اطراف شهر براوه در جنوب
سومالی به شهادت رسید نحسبه کذالک و هللا حسیبه .و شورای حركة الشباب المجاهدین أحمد عمر أبو
عبیدة را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب و اعالم کرد .در اواخر همین سال هم عبد الشكور تهلیل
رئیس بخش اطالعات و امنیت حركة الشباب المجاهدین هم در حمالت هوائی مشابهی در جوبا
الوسطى شهید شد .نحسبه کذالک و هللا حسیبه
« -2حزب االسالمي»
«حزب االسالمي» در سال 1387ش (2009ن) توسط دکتر عمر ایمان تأسیس شد به دنبال کناره
گیری دکتر عمر ایمان از فعالیتهای مبارزاتی در این حزب الشیخ حسن طاهر أویس رهبریت این
حزب را بر عهده گرفت.
الشیخ حسن طاهر أویس سرهنگ حکومت زیاد باره که در دوران جنگ میان سومالي و اتیوپي در
سال1355ش ( 1977ن) درخشیده بود ،در واقع از بنیانگذاران حزب نجدی «اتحاد اسالمی» و حزب
نجدی « جماعة االعتصام بالكتاب والسنة» بود که در تشکل و رهبری اتحادیه دادگاههای اسالمی نقش
کلیدی داشت .در این اتحادیه به دالیل ساختاری حاکم بر مردم شافعی مذهب سومالی و جایگاه نجدیت
می بینیم که این رهبر بزرگ تنها در حد رهبریت طیفهای مختلف سلفی نجدی و التقاطی های اخوان
المسلمین – نجدی در اتحادیه ی دادگاههای اسالمی می ماند و شخصی عوام گرا از دارودسته ی
منافقین همچون شریف احمد به رهبری اجرائی حکومت دادگاههای اسالمی منصوب می شود.
ت  -1الجبهة اإلسالمیة(بخشی از اعضای حزب «جماعة
«حزب االسالمي» در اساس از  4جماع ِ
االعتصام بالكتاب والسنة» که شاخه ای نظامی تشکیل داده بودند) -2 ،و پادگان رأس كمبوني  -3و
پادگان الفاروق (عانولي)  -4ائتالف اعاده آزادی سومالی -جناح اسمره ،که از حزب «تحالف إعادة
تحریر الصومال» ائتالف آزادی سومالی -جناح جیبوتی شریف جدا شده بود ،تشکیل شده بود که وجه
مشترک تمام آنها این بود که همگی دارای منهج نجدیت با پس زمینه های فرهنگی مذهب شافعی و
سبک مدیریتی اخوان المسلمین بودند.
این حزب چون منهجی میانه بین حزب «حركة الشباب» و حکومت انتقالی به ریاست شریف احمد
داشت از مقبولیت وسیع مردمی برخوردار شد و مناطق زیادی را به تحت کنترل خود درآورد که با
واکنش «حركة الشباب» مواجه شد و حتی «حركة الشباب» در كسمایو و سایر مناطق بر علیه«حزب
االسالمي» اعالن جنگ کرد و به تدریج بر اثر این جنگها بسیاری از مناطق تحت کنترل «حزب

االسالمي» به مناطق تحت کنترل «حركة الشباب» اضافه شد تا اینکه رهبریت «حزب االسالمي»
اعالم کرد جهت جلوگیری از ریخته شدن خون (حقنا للدماء) مسلمین به «حركة الشباب» می پیوندد و
به این شکل «حزب االسالمي» حل شد.
این اتحاد در واقع به دلیل اجبار و زور و اکراه بود به همین دلیل زمانی که «حركة الشباب» مناطقی
را از دست می دهد و تا حدودی ضعیف می شود سخنگوی رسمی «حزب االسالمي» در ابتدای سال
2013ن جدائی حزبش از «حركة الشباب» را اعالم کرد و بیان کرد که علت انفصال و جدائی به
تفاوتهای جوهري ،منهجي وسیاسي بین این دو حزب بر می گردد.
البته با اعالن رضایت از انتخاب حسن شیخ محمود به عنوان رئیس جمهور حکومت دست نشانده ی
حاکم بر بخشی از سومالی به نحوی نشان داد که مسیر سلفی های نجدی درباری و سیاسی را درپیش
گرفته است به همین دلیل باز گروههائی از این حزب جدا شده و در همان مسیر جهاد با کفار سکوالر
جهانی و مزدوران محلی قرار گرفتند که بعدها بار دیگر در کیسمایو و سایر مناطق پس از بیرون
راندن مزدوران اشغالگر اتیوپیائی از این مناطق با «حركة الشباب المجاهدین» متحد شدند .جالب است
بدانید که کشور سکوالر اتیوپی از این سربازان بیرون رانده شده از سومالی همچون«ارتش آزادي
بخش و نه چون ارتشي اشغالگر» 52استقبال می کند.
 -3جماعة أهل السنة والجماعة
سرزمین سومالی همچون اکثریت مطلق سرزمینهای اسالمی دارای فرهنگهای خاص ناشی از تفکرات
و برنامه ها و رفتارهای اهل تصوف است .در سومالی طریقتهائی شریعت گرا چون شاذلیة ،احمدیه،
صالحیه و بخصوص قادریة نقش به سزائی در شکل دهی به باورها و عقاید و رفتارهای عمومی عوام
مسلمان پایبند به شریعت هللا تعالی داشته است.
در این میان بدون شک همچنانکه در میان تفکرات نجدیت و اخوان المسلمین و سایر تفکرات و
اجتهادات و تأویالت بشری از شریعت ما شاهد اشتباهاتی هستیم به همین شکل در میان پیروان آنها و
بخصوص اهل تصوف و سایر تفکرات سابقه دار نیز در طول تاریخ اشتباهاتی رخ داده است که عمدتا ً
علَى ِم ْن َهاجِ النُّب َُّوة و شورای اولی االمر واحد مسلمین و تبعات ناشی از این
ریشه در انهدام ِخ َالفَةٌ َ
انحراف آشکار و یا به دلیل حرکت تدریجی انسانها از جهل به علم و گاه ممکن است به دلیل «خطا و
نسیان» و سایر عذرهای معتبر شرعی باشد.
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در اینجا وجود این مشکالت زیاد مهم نیست چون واقعیتهای قابل لمسی هستند که باید رفع شوند بلکه
مهم روش اصالح گری و درک زمان و فهم تدریجی بودن اصالحات است.
گروههای مختلف نجدی در جنگ روانی و مسلحانه ی خود بر سایر تفکرات و مذاهب اسالمی مخالف
خود چنان فشارهائی را بر مخالفین خود تحمیل می کنند که گاه مخالفین در اشکال و سطوح مختلف
مجبور به مقاومت و واکنشی منفی مثل واکنش پیروان نجدیت می شوند.
به عنوان مثل اگر می بینیم که اهل تصوف در آفریقا مثل عمر مختار تقبله هللا و یا چون سعید پیران
تقبله هللا و یا چون شیخ حسام الدین رحمه هللا و سنجر خان نرانی تقبله هللا و فاطمه خانم گلباخی تقبلها
هللا و مال خلیل گه وره مری سردشتی و دیگران در غرب ایران و یا چون منصور آشورما و امام
شمیل در چچن و مال محمد عمر در افغانستان و ...بر جهاد با کفار سکوالر و اشغالگر خارجی و
مزدوران محلی آنها تمرکز می کنند و ضمن بحثهای شرعی و اصالحگرایانه ی علمی اهل علم ما نمی
بینیم که این مجاهدین اختالفات مذهبی را تبدیل به تفرق و جنگ داخلی کنند؛ اما در برابر می بینیم که
جریانات نجدیت با تمام طیفها و شاخه هایش با اشتباهات منهجی و حرکتی کامالً آشکار و مخالف با
منهج اهل سنت ،موجی از اعتراض و حتی نفرت را  -البته با پوشش رسانه ای «مثلث دروغساز»-
در میان مسلمین و حتی مومنین ستمدیده و طالب حق و مومن به قانون شریعت هللا به وجود آورده اند.
حتی عده ای با همین جهلی که دارند خوراک و طعمه ی دارودسته ی منافقین و کفار سکوالر اشغالگر
و مرتدین محلی شده و در احزاب و گروهها و انجمنها و حتی احزاب سیاسی و نهادهای مختلف
حکومتی مزدوران و بخصوص در بخش تبلیغی و نظامی سازماندهی می شوند و در راه اهداف
دشمنان هللا و رسولش صلی هللا علیه وسلم و بر علیه قانون شریعت هللا تعالی خرج می شوند و تبدیل
می شوند به یکی از سدهائی که در برابر بازگشت حکومت اسالمی بر منهاج نبوت عمل کرده اند.
در سومالی نیز این دسته از عوام مسلمان اکثرا ً جاهل به همراه پیروان جریان اخوان المفلسین و
پیروان تفکرات نجدیت درباری و به اصطالح حزبی وسیاسی درباری اکثرا ً آگاه اما دین فروش و
خائن ،در جبهه ی کفار سکوالر جهانی و منطقه ای و مزدوران محلی قرار گرفته و با حکومت دست
نشانده ی کفار و حاکم بر موگادیشو ائتالف دارند.
این نجدیت مثل تمام سرزمینهای اسالمی یا به صورت خالص آن با دهها فرقه و گروه نشر شده یا با
یکی از تفاسیر اسالمی دیگر ترکیب یافته و به عنوان منهج از سوی عده ای پذیرفته شده است که بدون
اسثناء در کنار نقاط مثبتی که داشته آثار منفی یکسان و مشابه این تفکر نجدیت نیز در جامعه بروز
کرده است.

یکی از آثار نجدیت در داراالسالم سومالی که با منهج اخوان المسلمین سید قطب و طبعا ً با منهج اسامه
بن الدن رهبر القاعده سازگاری ندارد مخالفت و سبک برخورد بخشهائی از مسئولین داراالسالم
سومالی با جریانات اهل تصوف و بخصوص اهل تصوف قادری و قبرها و گنبدهای ساخته شده بر
قبرهاست که موسسه اطالع رسانی الکتائب وابسته به داراالسالم سومالی و حرکت جوانان مجاهد با
افتخار بعد از انجام این تخریبات بیانیه ای هم در تاریخ 1389/1/3ش( سه شنبه  07ربیع الثانی
1431ق) صادر می کند.
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جالب است بدانید که در این بیانیه از ابوعمر بغدادی تحت عنوان امیر المومنین یاد می شود .ابوعمر
البغدادی که ادامه دهنده ی منهج نجدیت ابومصعب زرقاوی است که پس از او ابوبکر البغدادی امیر
دوله می شود اما همین برادران ما به شدت با طرفداران جانشین همین ابوعمرالبغدادی وارد جنگ می
شوند و...

 53بيانيه حرکت شباب المجاهدين در مورد اعمليات تخريب و انهدام ضرايح و قبور و آرامگاه های شرکی
الرحيم
الرحمن ِّ
بسم هللا ِّ
اعمليات تخريب و انهدام ضرايح و قبور و آرامگاه های شرکی در شهرستان «کاران » استان بنادر اسالمی
حمد و ستايش برای پروردگار جهانيان و درود و سالم و صلوات بر امام و پيشوای مجاهدين وموحدين ،پيامبرمان و بر خاندان ايشان و
اصحابش؛اما بعد:
شباب المجاهدين شيران توحيد در حرکت شباب المجاهدين (جوانان مجاهد) برای اتباع از راه حبيب محمد (صلی هللا اعليه و سلم) و زنده نگاه
داشتن روش و سنت خليل هللا ابراهيم اعليه السالم ،به شکستن نشانه ها و آثار شرک در سرزمين توحيد برخاستند.
پس هللا تعالی آنها را با انهدام ضرايح وقبور و زيارتگاه هايی که بغير از هللا ( که پاک و بسيار بلند مرتبه است از آنچه که برايش شريک قائل
می شوند) اعبادت می شدند ،گرامی داشته و اکرام نمود.
که اين اعمليات در شهرستان «کاران » استان بنادر اسالمی صومال در روز سه شنبه  07ربيع الثانی سال  1431هجری برابر با  23مارس
 2010انجام شد.
الزم بذکر است که يکی از زيارتگاهها متعلق به (محی الدين اعلی ) متوفی در دهه هفتاد قرن گذشته می باشد که صاحب خرافات و بداعتها و
شرکياتی است که می خواسته بنده گان هللا را گمراه نمايد اما دنيا به او وفا نکرد ،کما اينکه به غير از او نکرده و هرگز نخواهد کرد.
همچنين از قبرها و آرامگاههايی که منهدم و تخريب شدند ،قبور متعلق به صليبی هايی که در اوئل قرن گذشته در صومال کشته شده اند می
باشد ،کما اينکه قهرمانان جهاد صليب بزرگی را در آن يافته و با کلنگ های توحيد نابودش کردند ،وهلل الحمد و الفضل والمنة.
امت توحيد را بشارت ومژده می دهيم به اينکه اعمليات انهدام زيارتگاههای شرکی در استان بنادر اسالمی بإذن هللا ادامه خواهد داشت تا
پشتيبانی باشد برای شروع اعمليات » تبر خليل » که توسط اميرالمؤمنين أبواعمر بغدادی (حفظه هللا و أيده) ،امير دولت اسالمی اعراق (أدامها
هللا و نصرها نصرا اعزيزا) ااعالم گرديد.
وبه امت اسالمی ااعالم می داريم که به فضل هللا الواحد األحد  ،برادر مجهادتان توانسته اند  99.9درصد از زيارتگاه های شرکی مناطق
تحت سيطره حرکت شباب المجاهدين را طبق اتباع خط سلف صالح حنيف ،از بين ببرند.
هللا تعالی می فرمايد:
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ْالعَالَمِ ينَ (َ )162ال ش َِريكَ َلهُ َوبِذَلِكَ أ ُمِ ْرتُ َوأَنَا أ َ َّو ُل ْال ُم ْسلِمِ ينَ (] })163األنعام[163-161:
} بگو  :بيگمان پروردگارم ( با وحي آسماني و نشان دادن آيات قرآني و گسترده جهاني ) مرا به راه راست رهنمود كرده است  .و آن دين
راست و استوار و پابرجا  ،يعني دين ابراهيم است  .همان كسي كه حقِّگرا ( و از آئينهاي انحرافي محيط خود رويگردان ) بود و از زمره
مشركان نبود  )163( .بگو  :نماز و اعبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه پروردگار جهانيان است ( و اين است كه تنها خدا را
پرستش ميكنم و كارهاي اين جهان خود را در مسير رضايت او مياندازم و بر بذل مال و جان در راه يزدان ميكوشم و در اين راه ميميرم
 ،تا حياتم ذخيره مماتم شود )  )162( .خدا را هيچ شريكي نيست  ،و به همين دستور داده شدهام  ،و من ِّاولين مسلمان ( در ميان امت خود ،
و مخلصترين فرد در ميان همه انسانها براي خدا ) هستم } )163( .
بارالها ،ای فروفستاننده کتاب ،ای جاری گرداننده ابرها ،ای شکستنده احزاب،
صليبی ها و متحدين مرتدشان را شکست بده.
موسسه اطالع رسانی الکتائب
حرکت شباب المجاهدين.
سه شنبه  07ربيع الثانی  1431هجری
مصدر :جبهه جهانی رسانه های اسالمی

واضح است این سبک عمل دقیقا ً کپی برداری از سیاستهای نجدیت آل سعود در طول تاریخ بوده
است و دیدیم که بخشهائی از اعضای داراالسالم هورامان نیز همین اشتباه حرکتی را در برابر قبرهای
شیوخ نقشبندیه مرتکب شدند .این یعنی انحراف آشکار از منهج صحیح جهادی و اصالحی رسول هللا
صلی هللا علیه وسلم در برابر اشتباهات رایج در زیارت قبور مسلمین و یا حتی دستور به تخریب بتکده
های مشترکین (سکوالریستها) که پس از فتح مکه و پایتخت سکوالریستها در تمام جزیره العرب
صورت گرفت.
هرگز این ساختمانهائی که به عنوان نماد بر قبرها ساخته اند مثل بتکده ها نیستند هر چند این نجدی ها
آنها را بتکده می نامند ،با این وجود این عزیزان ما از خود پرسیده اند چرا رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم بعد از آنهمه سال حاکمیت در داراالسالم در مدینه و قبل از فتح مکه هرگز دستوری به تخریب
بتکده های اصلی کفار مشرک صادر نکرد؟ آیا دیده اید که در این دوران چند ساله ی حاکمیت در
دارالسالم مدینه و قبل از فتح پایتخت سکوالریستهای آن زمان سکوالریستها رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم دستور تخریب یک قبر را نیز بدهد؟
ما االن نه تنها پایتخت اصلی سکوالریستها را فتح نکرده ایم تا بتکده های آنها را ویران کنیم بلکه خود
داراالسالم ما همچون جنگ احزاب در محاصره و در معرض تهدید است و اکثریت مطلق سرزمینهای
مسلمان نشین نیز با واسطه یا بی واسطه در اشغال کفار سکوالر خارجی قرار گرفته اند .به خاطر هللا
شما بگوئید چه کسی در جنگ احزاب به خاطر اختالف در تفسیر فالن مساله ی اختالفی سعی می کند
مسلمین را به مسلمین مشغول کند؟ یا چه کسی زمانی زمانی که دشمنان بخشهای زیادی از خاکش را
اشغال کرده اند مسلمین را به مسلمین مشغول می کند و مسلمین را از اهل جهاد دور می کند و جبهه ی
کفار را تقویت می کند؟
شما اجازه دهید سرزمینهای خودمان را آزاد کنیم و مسلمین را به سمت دشمنان هل ندهید و یا مسلمین
را از اهل جهاد جدانکنید حاال زمانی که نوبت به فتح پایتخت کفار سکوالر رسید آنوقت بگوئید بتخانه
های آنها را نابود کنیم یا نه؟ چرا دسته ای از برادران ما متوجه نیستند که چه خدمتی به دشمنان و
ظلمی در حق اهل جهاد و مسلمین انجام می دهند؟
«جماعة أهل السنة والجماعة » یکی از همین جماعتهائی است که از اهل تصوف و عوام مسلمین به
وجود آمد و بدترین جنگها را با حزب «حركة الشباب المجاهدین» داشتند .این جنگها با آنکه
سازماندهی و هدایت آنها در دست دشمنان اصلی اسالم جهت ضربه زدن به اسالم است اما صرفا ً به
دالیل کامالً منهجی و اختالف بر سر فالن مسئله ی جزئی شعله ور شده اند که دهها راه غیر از جنگ

مسلحانه جهت حل آنها وجود دارد .اما می بینیم که دهها قبیله و گروه و حزب و دسته و جریان مثل
«جماعة أهل السنة والجماعة » سومالی وجود دارند که «عمالً» در جبهه ی جنگ روانی و مسلحانه ی
کفار سکوالر جهانی و طاغوتهای منطقه ای و رژیم صهیونیستی و مرتدین و دارودسته ی منافقین بر
علیه مجاهدین شریعت گرای خود وارد عمل شوند که این مجاهدین شریعت گرا هدفی غیر از رضایت
هللا تعالی و سپس تشکیل حکومتی اسالمی و آزاد سازی سرزمینهای اسالمی از وجود اشغالگران و
تطبیق شریعت هللا تعالی بر زمین ندارند.
«جماعة أهل السنة والجماعة» صوفی مسلک به بهانه و در اعتراض و در واکنش به جنگ روانی و
مسلحانه ی جماعتهای جهادی نجدی و انهدام مقبره های بزرگان مورد احترام اهل تصوف به وجود آمد
و با حکومت فاسد و دست نشانده متحد شد و خشن ترین جنگها را با پیروان نجدیت انجام داد.
البته مهم نیست که سازمان دهنده و محرک این اهل تصوف کدام بخش از سازمانهای امنیتی و
جاسوسی دشمنان مسلمین است بلکه مهم اشتباهات فاحش نجدیت در برخورد با مخالفین و ابزار شدن
طرفدارانی از اهل تصوف است که واقعا ً خیال می کنند برای هللا و به دفاع از دین هللا با نجدی ها و به
قول خودشان با وهابی ها و خوارج و تکفیری ها وارد جهاد شده اند که کشتن آنها از یهود و نصارای
محارب هم ثوابش بیشتر است .
به همین دلیل به قول خودشان با همین یهود و نصارا بر علیه خوارج متحد شده اند در حالی که نه رژیم
صهیونیستی سکوالر یهود است و نه آمریکا و ناتو و اتحادیه ی آفریقای سکوالر نصرانی هستند؛ و
نجدیت هم خیال می کنند این اهل تصوف مشرک هستند و طبعا ً حکم مشرک هم سنگین تر و بدتر از
حکم کفار یهودی و نصرانی و مجوس و صابئین است به همین دلیل می بینیم که گاه همچون آل سعود
با انگلیس سکوالر بر علیه حکومت بدیل اضطراری اسالمی عثمانی متحد شده اند و یا همچون دسته
هائی از نجدیت که همین االن «عمالً» با آمریکا و ناتو بر علیه داراالسالم ایران و طالبان متحد شده
اند و در یک جبهه قرار گرفته اند .این یعنی انحراف آشکار هر دو طرف جنگ از منهج اهل سنت و
جماعت و رها کردن مشرکین اصلی که سکوالریستهای جنایتکار و اشغالگر کنونی هستند.
این حزب صوفی مسلک «جماعة أهل السنة والجماعة» به رهبری شیخ محمود شیخ حسن فارح 70
ساله در آبان 1387ش (ابتدای نوفمبر 2008ن) همچون یک گروه مسلح قدرتمند با پشتوانه ی مردمی
در مناطق مرکزی سومالی ظهور کرد و با حركة الشباب المجاهدین والحزب اإلسالمي وارد جنگ
مسلحانه شد و بعد از بیرون راندن نیروهای الشباب والحزب اإلسالمي توانست بر مهمترین شهرهای
استان جلجدود تسلط پیدا کند و دایره ی جنگش را به مناطق جنوبی سومالی هم بکشاند .

اینها برای پیروانشان :
 یکبار می گویند که حركة الشباب المجاهدین والحزب اإلسالمي حکومتها را تکفیر می کنند وروشنفکران و نیروهای امنیتی بلند پایه را ترور می کنند و در میان مردم عادی انفجارات
انجام می دهند و در برابر تالشهای سازمان ملل در به وجود آوردن مصالحه و بازگشت
استقرار و از بین رفتن جنگ مانع ایجاد می کنند!
 یک بار هم می گویند که از دین و نفس و مال خود محافظت می کنیم و این جماعتها شیخها وبزرگان اهل تصوف را به قتل می رسانند و قبر مشایخ را نبش می کنند و قبرها را منفجر می
کنند!!
البته شیخ محمود حسن می گوید :اهداف جماعت ما در امنیت و رشد اقتصادی و اطاعت از والة أمور
المسلمین و گسترش برادری ایمانی و جنگ با تند روی و التطرف واإلرهاب و تروریسم با تمام
اشکالش که چهره ی اسالم را خدشه دار کرده است خالصه می شود .البته در کنار این باز خواهان
تحاكم إلى الشریعة اإلسالمیة هم می شود  .یعنی مدعی حکم کردن به شریعت هللا تعالی در پناه کفار
سکوالر و اشغالگر جهانی و مرتدین سکوالر محلی هم می شود!! همان تاکتیک کنونی دارودسته ی
منافقین که در واقع رد غیر علنی حاکمیت بر اساس قانون شریعت هللا و طرفداری از حاکمیت
سکوالریستهاست.
این سبک عمل تمام دارودسته ی منافقین در زمان حاضر شده است .آنها بر اثر ورشکستگی آشکار
دین سکوالریسم در برابر دین اسالم و کارنامه ی سیاه و خیانتهای آشکار سکوالریستها به اسالم و
مسلمین و رشد روز افزون گرایش به تطبیق قانون شریعت هللا تعالی به عنوان بهترین بدیل و جایگزین
در میان مومنین ،هرگز آشکارا نمی گویند که مخالف اجرای احکام شریعت هللا تعالی هستند و حتی می
گویند ما خواهان اجرای صحیح و واقعی احکام شریعت هستیم؛ اما چگونه؟ با جایگزین کردن مفاهیم و
مضمون های سکوالر به جای مفاهیم و مضمون های شرعی و با تأویل و تفاسیر لیبرالیستی مفاهیم و
مضمون های شرعی و از نگاه سکوالریستی تفسیر کردن مفاهیم و مضمون های شرعی و با عینک
سکوالریستهای لیبرال به مفاهیم و مضمون های شرعی نگریستن.
دقیقا ً تکرار همان کاری که از صدر اسالم توسط دسته ای از اینها صورت گرفته است که دهها فرقه
از غالة و منحرفین را تولید کرده اند .آنها در آن زمان مفاهیم و مضمون های اسالمی را با اندیشه های
زروانیستی و مانویت و مزدکیسم و مهر پرستی و زرتشتی گری و گاه بودائی و یونانی و نصرانیت و
یهودی گری و ....تأویل و تفسیر می کردند و علنا ً جرئت رد اسالم را نداشتند و تنها به دنبال تغییر

مضمون شریعت و جایگزین کردن مفاهیم آن با مفاهیم مورد پذیرش خود بودند و امروزه نیز نوه های
عقیدتی آنها مفاهیم و مضمون های یکی از مذاهب دین سکوالریسم را پذیرفته اند و قصد دارند آنها را
جایگزین مفاهیم و مضمون های اسالمی کنند و به این شکل به رد قانون شریعت هللا و حمایت از
قوانین سکوالریستی بپردازند و در این راستا به تفسیر لغوی کلمات و منحرف کردن آن از مفهوم
شرعی آنها و چنگ زدن به آراء شاذ گذشتگان و حتی به مسائل اختالفی در شأن نزول و هر شبهه ای
که گیرشان بیاید که با آن مسلمین جاهل به شریعت را منحرف کنند چنگ می زنند و با کلمات و گاه
اصطالحات بازی می کنند.
به همین دلیل می بینم که در أدیس أبابا و تحت فرمان کفار سکوالر اتحادیه ی آفریقا در  24اسفند
1388ش ( 15مارس 2010ن) قرار بر این می شود که این «جماعة أهل السنة والجماعة»  5وزیر
و  3سفیر در این حکومت سکوالر و دست نشانده داشته باشد و نیروهایش نیز در ارتش حکومت
مزدور تحت فرمان آمریکا و ناتو و اتحادیه ی سکوالریستهای آفریقا حل شوند!.
همین جماعت صوفی مسلک باز با حاکمیت سرزمین سومال یا سومالیلند وبونت الند بر ضد مجاهدین
حركة الشباب المجاهدین و والحزب االسالمي و سایر متحدین آن هم پیمان می شود و به قول خودشان
با چنین اتحادهائی با این کفار سکوالر جهانی و منطقه ای و محلی می خواهند ریشه های این دو حزب
را بخشکانند و تا زمانی با این دو حزب نجدی بجنگند تا اینکه اسلحه های خود را بر زمین بگذارند و
دست از تفکرات تکفیری خود بردارند.
اینها در واقع «صحوات» سومالی هستند 54.که در کنار سایر نجدی های درباری به بهانه ی تکفیری
و خوارج بودن با این جریانات آزادی خواه وارد جنگ روانی و مسلحانه شده اند .عقاید و منهج نجدی
های مسلح با عقاید نجدی های درباری فرقی ندارد مرجه همه آنها محمد بن عبدالوهاب و علمای نجد
است ،تنها تفاوت نجدی های مسلح و شریعت گرا در داشتن صداقت و غیرت در اجرای منهج نجدیت
است که نجدی های درباری از چنین صداقت و غیرتی بی بهره اند ،و در برابر ،ریاکاری و حیله
گری و تجارت با توحید و تقیه بازی و نان به نرخ روز خوری و سازش و ذلیلی را انتخاب کرده اند و
این روسیاهان در جبهه ی سایر مزدوران اشغالگران و به بهانه های خارجی بودن و تکفیری بودن
و ...با تمام دشمنان دین و ملت بر علیه مجاهدین آزادی خواه متحد شده اند.
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