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DISINTEGRATION 
OF SOMALIA CONTINUES 

Referring to the previous infor-
mation from vexiINFO69+ on flags of 
three separatist or autonomous entities 
in Somalia established after fall of  the 
Siad Barre´s regime in 1991 (The Re-
public of Somaliland, f. 18.5.1991; The 
Puntland State of Somalia, f. 
23.7.1998; The State of Southwestern 
Somalia, f. 1.4.2002) the author com-
pletes his survey with either already 
gone State of Jubaland set up by the 
Somali Patriotic Movement and the 
elders of the Digil and Rahanwein 
clans near borders with Kenya be-
tween 3.9.1998 and existing un-
til18.6.2001 and with new entities es-
tablished in the recent period. A part of 
north central Somalia including regions 
of Galgadud, Mudug and Hobyo was 
declared as autonomous Galmudug 
State on 14.8.2006; it endorses flag of 
unified Somalia. On the other hand, a 
part of northeastern Somalia situated 
in western Sanaag region between 
Puntland and Somaliland that declared 
autonomous status as Republic of 
Maakhir on 1.7.2007 adopted its own 
flag referring to both flag of Somalia 
and of Puntland from that it broke 
away.  

Except of Somaliland, all 
autonomous entities respect sover-
eignty and superiority of Somalia as 
shown on their flags. While Somali 
white star symbolizing unity of the 
country superimposes over tribal col-
ours of the Digil and Rahanwein clans 
on the flag of Jubaland, the same idea 
is shown on a flag of their other “state” 
– South-West Somalia. Their clannish 
colours – arranged into horizontal 
stripes – are positioned below a light 
blue stripe referring to supremacy of 
the unified Somalia (six white stars 
stand for six regions integrated in this 
state). Also blue colour of the Ma-
akhir´s flag and a white star used evi-
dently symbolize an idea of this state’s 
existence within the federated Soma-
lia.   

Translated by J. Martykán.  

 
V návaznosti na naši předcházející informaci 

z vexiINFO č. 69+ (2003) je třeba poznamenat, že tříštění 

státního území Somálské demokratické republiky na stále 

větší počet nejen neoficiálních kmenových držav, ovláda-

ných místními náčelníky a „warlordy“, ale i oficiálních auto-

nomních států tímto rokem nepřestalo. I když Jihozápadní 

Somálsko v r. 2006, kdy se jeho vedení zapojilo do proza-

tímní vlády a parlamentu a poskytlo dokonce těmto orgánům 

přechodné sídlo ve svém středisku Baidoa, de facto zaniklo 

(právně však stále trvá a jeho vůdci se neustále pyšní svými 

secesionistickými tituly), mapa Somálska získala dále na 

pestrosti. 

Dne 14. srpna 2006 byl stařešiny kmenů Sacad, Dir, 

Shikhal a Hilibi, žijících na území oblastí Galgadud, Mudug a 

Hobyo na severním okraji centrálního Somálska vyhlášen 

separatistický auto-

nomní stát GAL-

MUDUG, jehož 

jméno vzniklo spo-

jením názvů dvou 

hlavních oblastí. 

Stát zabírá plochu 

46 tisíc km2 a jehož 

hlavním městem je 

jižní část města Galkayo. Do čela státu, který má vlajku to-

tožnou s vlajkou Somálska (bílá pěticípá hvězda uprostřed 

světlomodrého listu), byl zvolen místní náčelník Mohammed 

Warsame Ali „Kiiniko“. 
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Na rozmezí dalších dvou somálských autonomních států – Puntlandu a Somalilandu – byla 

v provincii Sanaag dne 1. července 2007 předáky klanů Warsangali a Darod vyhlášena MAAKHIR-

SKÁ REPUBLIKA v čele s prezidentem Jibreli Ali Sala-

dem. Novou autonomní entitu neuznala ani ústřední pro-

zatímní vláda, ale ani Puntland a Somaliland, které si její 

území o ploše 35 tisíc km2 nárokují samy. Hlavním měs-

tem republiky je Badhan, kde byla při příležitosti vyhlášení 

svrchovanosti vztyčena bílo-modrá vlajka o dvou vodorov-

ných pruzích s černou domorodou lodí pod bílou plachtou 

na pozadí vycháze-

jícího oranžového 

slunce na bílém poli, zatímco v modrém poli se nachází bílá 

pěticípá hvězda. Byť má modrá tmavší odstín, jde o viditel-

nou reflexi na vlajky Somálska i Puntlandu, od kterého se 

republika odtrhla. 

Abychom získali komplexní přehled o autonomistických 

subjektech na území Somálska v období současné občan-

ské války, neměli bychom zapomenout ani na tzv. JUBA-

LAND, který existoval od 3.9.1998 do 18.1.2001 při hrani-

cích země s Keňou v okolí města Kismayo. Tento autonomní 

stát založilo Somálské vlastenecké hnutí a stařešinové kme-

nů Digil a Rahanwein 

v reflexi na obdobný 

útvar (tzv. Oltro Giuba), který se 15.7.1924 odtrhl od britské 

západní Afriky a obrátil se o pomoc na italskou správu So-

málska (ta jej 1.7.1926 anektovala). Až nová administrativa, 

věrná ústřední vládě, v lednu 2001 au-

tonomii Jubalandu zrušila. Vlajka Ju-

balandu byla svisle dělená na červené 

žerďové a zelené vlající pole s bílou 

„somálskou“ hvězdou uprostřed; deklarovala tak prioritu jednoty Somálska 

nad oběma kmeny, jejichž barvy si rozdělily vlajkové pole. 
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