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Dünyada Somali göçmenler

Kenya 490.000

Etopya 440.000

Yemen 250.000

ABD (USA) 150.000

İngiltere 110.000

Cibuti 90.000

Birl. Arap Emirl. 91.000

İsveç 70.000

Kanada 63.000

Bütün dünyada  ± 3 milyon

Dünyanın hangi devletinde en çok deve
bulunduğunu biliyor musunuz? Somalia'da
her 2,5 insana bir deve düşüyor. Deve bir
Somali'nın 'otomobili', 'banka hesabı' ve
'yemek deposu'dur. Deve sütü en temel gıda
maddesidir ve deve çobanları günde 10 litre
kadar içebilir. Düğünlerde deve etinin en çok
aranan parçası, o yağlı kamburdur. İsveç
hükümeti onbinlerce Somalialı göçmen kabul
etti. Ama onlara ellerinden gelen işler
bulamadıkları için, artık İsveçe çok sayıda
deve getirmeye düşünüyorlar, Somalialılar onlara çobanlık yapsınlar diye !

Somalia eskiden İngilizler ve İtalyanların arasında bölünmüştü: Cibuti'ye sınırı olan kuzey 
parçası İngilizlerin, Hint Okyanus'un sahilindeki güney tarafı İtalyan idi. Ancak 1960 
senesinde Somalia özgür bir devlet oldu. Önce bir komunist hükümeti kurdular, ama 
1991'de iç savaşı başladı. Somalia eski cinslere ve halklara bölündü ve hükümet gücünü 
kayetti. Her bölgede en çok silahlara sahip olanlar, kendi egemenliğini kurdular (haritada
onu farklı renklerle gösterdik). Ancak 2012'den sonra yavaş yavaş yeniden bir ortak 
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Somali halkı sadece Somalia'da yaşamıyor, doğu 
Afrika'ın başka devletlerinde bulunuyor. 

Somalia: 15,7 milyon - Etyopya: 8,5 milyon - 
Kenya: 3 milyon - Cibuti: 0,6 milyon

Ayrıca, soldaki tabelada gördüğünüz gibi, son 
yıllarda Somalia'dan kaçan 3 milyon kişi bütün 
dünyaya yayılmışlar. 



hükümet kurulabildi. Ama bugüne kadar değişik silahlı gruplar vardır ve hayat korku ve 
belirsizlik içinde geçiyor.

2006 yılından sonra radikal ve vahşi müslüman
gruplar çoğalmaya başladı. Aralarında en
tanınmış olan, Eş-Şebab adlı terör örgütüdür.
Onların en baştaki amacı, şeriat kanunları
koymak ve müslüman olmayanları tamamen yok
etmektir. Büyük ölçüde başarılı oldular: 

2009 şeriat devlet kanunu oldu ve geri kalan son
hristiyanları avlayıp öldürüyorlar. Bütün Soma-
lia'da belki ancak 100 mesihçi hayatta kaldı !
Teröristler, halka ibret olsun, kimse müslümanlığı terk etmesin diye, meydanlarda 
herkesin önünde imanlıların kafalarını kesiyorlar.

Ayrıca, Aş-Şabab bütün halkı da terörize 
ediyor: alışveriş merkezlerine bomba atıp 
yüzlerce kişi öldürüyorlar. 2011 bir kıtlık oldu
ve yabancı yardım organizasyonları Somalia 
halkını açlık kurtarmaya hazırdılar. Ama Aş-
Şabab onları engelledi ve sonuç olarak 
260.000 kişi öldü.

Evet, Somalia'da Mesihi izlemeye karar 
vermek, ölümü seçmek demektir. Kendi 
halkından da kimse kalkıp imanlıların 
haklarını savunmayacak... Aş-Şahab öyle 
kişileri bile öldürecek !

SOMALİ halkı için dua konuları:

1. Somaliler birbirlerini şöyle selamlıyorlar: "Ma nadab baa?" - "Barışıklığımız var mı?" 
Somaliler eskiden beri savaşçı ve yabancıları hoş karşılamayan bir halktır. Bunca 
uzun süren savaşlardan sonra barışı özlüyorlar. Rab onu Somali halkına sağlasın.

2. En büyük problem cahilliktir: halkın ancak 37% okur yazardır. İnsanlar kendileri 
okuyup karar veremedikleri için, radikal müslümanlarn propaganda ve yalanlarına 
kurban gidiyorlar. Dua edelim, Somali halkı çok çabuk aydınlansın.

3. Yurt dışına kaçmış olan Somaliler daha açık olabilir. Korkusuzca müjdeyi işitip 
mesihçi olabilirler. Özellikle komşu evleti olan Kenya'da çok sayıda imanlılar var: 
onların şahitliği yüzünden çok fazla Somali Mesihi bulsunlar.

4. Rab Somalia'da hayatta kalmış olan imanlıları çok
fazla bereketlesin, güçlendirsin ve sağlamlaştırsın.
Onların şahitliği baskı yapanlara bile dokunsun. 
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