Brytyjczyk Choudary wysyła zachodnich
dżihadystów do Syrii
Fragmenty z reportażu o brytyjskim islamiście Anjemie Choudarym i duchownym
dżihadystycznym Omarze Bakrim, z libańskiej LBC TV.
Reporter: Według doniesień szejk brytyjski Anjem Choudary jest oskarżony o wysyłanie
europejskich mudżahedinów do Syrii. Te doniesienia mówią, że należy on do tej samej grupy co szejk
Omar Bakri Fustuq.
Wybraliśmy się do Trypolisu, żeby to zobaczyć. Bakri mówi: “Jestem Emirem globalnego ruchu
muhadżiroun, który wzywa do ustanowienia Kalifatu i który ma 16 oddziałów na całym świecie.
Choudary jest moim uczniem i emirem, którego wyznaczyłem na Wielką Brytanię. Nazwa ruchu
zmieniła się na Al-Ghuraba, a potem na Al-Atba. Jednak nie zmieniło się kierownictwo komitetu”.
Omar Bakri: Jestem Emirem ruchu Muhadżiroun. Mam komisarzy w każdym kraju. Choudary był
komisarzem w Wielkiej Brytanii, a teraz jest zastępcą nowego komisarza, którego mianowałem
niedawno. To dlatego, że potrzebowałem go do innych zadań, ponieważ musiałem wyjechać. […]
Anjem Choudary właśnie dzwoni do mnie…
Telefon Bakriego dzwoni i on odpowiada
Omar Bakri: Salaam alaikum.
Anjem Choudary: Alaikum asalaam. Jak się masz, szejku?
Omar Bakri: Szejku Anjem, jak się masz?
Anjem Choudary: Dzięki Bogu, bardzo dobrze.
Omar Bakri: Mówię głośno do ciebie. Mam tutaj LBC TV w Libanie.
Omar Bakri
Reporter: Poprosiliśmy, by rozmowa była na Skype. Choudary, który w przeszłości spędził pewien
czas w Libanie, powiedział, że jest dumny z pomocy muzułmanom na całym świecie. Powiedział, że
ludzie, którzy chcą jechać do Syrii, mogą uzyskać pomoc od niego.
Anjem Choudary: Po drugie, oczywiście jako muzułmanie musimy być bardzo dumni z naszych
braci, kiedy powstają i są gotowi oddać życie, by bronić własnych towarzyszy muzułmańskich, braci i
sióstr i bronić ich honoru. Mówią, że w Syrii może być 200 lub 300 [cudzoziemskich wojowników].
Sądzę, że liczba jest dużo wyższa. Chodzi o wielu ludzi – w rzeczywistości naprawdę o tysiące –
którzy podróżują z Wielkiej Brytanii i Europy, żeby pomóc swoim braciom za morzem. To jest nie do
zatrzymania.
Reporter: Szejk Omar Bakri mówi, że ten ruch wysyłał mudżahedinów do różnych części świata.
Omar Bakri: Popieraliśmy i będziemy popierać naród islamski przez wysyłanie wsparcia

muzułmanom, gdziekolwiek mogą być. Wysyłaliśmy młodych mężczyzn do Kaszmiru, do Bośni, do
Czeczenii, do Wschodniego Turkiestanu, do Somalii, a także do Palestyny. […]
Reporter: „Bakri mówi, że czterech Brytyjczyków przeprowadziło tydzień temu operacje samobójcze
w Syrii i że on i Choudary sprawdzają ludzi zgłaszających się na ochotnika na dżihad w Syrii, a
potem ochotnicy wysyłani są do Turcji i stamtąd do Syrii. […]
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