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 الرحيم الرمحن ا بسم
 0202 العام موازنة تعديل

 الدولي النقد لصندوق باالنصياع السودان اقتصاد تدمير في استمرار  

 رفع دبوجبو يتم العامة، ادلوازنة على تعديلا  م،90/90/0909 األحد يوم والوزراء، السيادة رللسي ادلؤقت؛ التشريعي اجمللس أجاز
 األجنبية والقروض ادلنح حبساب يبدأ الصرف؛ لسعر تدرجيي تعومي جبانب %،14 بنسبة الكهرباء وعن %،75 بنسبة اروقات عن الدعم
 صحفي بيان يف زلمد ىبة ادلكلفة، االقتصادي والتخطيط ادلالية وزير وقالت. (5974 السوداين )صحيفة. للدوالر جنيهاا  (409) بسعر

 التأثري زبفيف شأهنا من سياسات لتبين احلاجة ىو ادلوازنة، تعديل )سبب: للتعديل الوزراء رللس إجازة عقب م00/97/0909 األربعاء
 .(04 عريب موقع). ادليزانية( مراجعة استدعى ما كبري العجز. االقتصادي الوضع على كورونا جلائحة السليب

 يف البكر؛ البلد ثروات عن صفحاا  تضرب ذة،بالق القذة حذو خطواتو تتبع البائد، النظام جلباب يف تعيش االنتقالية احلكومة زالت ال
 سللصة كوهنا حال صحيحة سياسية فكرة سبتلك أهنا لو هبا، حرياا  كان واليت وغريىا؛ وادلعادن احليوانية، والثروة والغابات، وادلياه، الزراعة،
 تنخرط ذلك، عن عوضاا  رأيناىا لكنا الرفاه، ىاملؤ  رغدة حياة ويعيشوا الثروات، ىذه من ليستفيدوا السودان أىل طاقات تفجر أن لرعيتها،

 وامتصاص العباد، إفقار االستعماري الصندوق ىذا عربىا يريد واليت الدويل، النقد صندوق روشتة ادلستعمر؛ الكافر الغرب أجندة تنفيذ يف
 من طبق على لُتقدَّم أىلها على زلرّمة لبلدا ثروات تظل وأن ،دوالر مليار (09الـ) ذباوزت اليت الربوية الديون فوائد دفع ألجل دمائهم؛

 ىؤالء ىم اإلجرامي ادلخطط ىذا ينفذ والذي. واخلصخصة األجنبية، االستثمارات الفتيت ربت للقارات، العابرة الرأمسالية للشركات ذىب
 احلكومة مع التفاق التوصل عن دويلال النقد صندوق أعلن م،0909 حزيران/يونيو أواخر ففي! بلدنا يف ادلستعمر الكافر أدوات احلكام؛

 .(04 عريب )موقع! السودان اقتصاد في ىيكلية إصالحات لتنفيذ يمهد السودانية
 هنب من يسّهل اجلنيو، قيمة زبفيض أي العملة فتعومي الدعم؛ ورفع العملة، تعومي ىي ادلزعومة اذليكلية اإلصلحات ىذه حقيقة إن

 عن ادلنتجني خبروج االقتصادي، االنكماش زيادة إىل والكهرباء اروقات دعم رفع سيؤدي بينما األسعار، زىيدة خام مواد عرب البلد ثروات
 رفع عن الناتج الغلء بسبب الفقر، حالة من ويعمق البطالة، معدالت من يزيد ما اإلنتاج؛ مدخلت تكلفة تزيد عندما اإلنتاج دائرة

 خلل من االقتصاد تدمري يف مستمرة إهنا بل ادلشئومة، للروشتة االنصياع جبردية تكتف   مل احلكومة إن مث. وغريمها العملة وزبفيض الدعم،
 مليار 099 إىل جنيو مليار 04 من أي %؛339 بنسبة ادلاضية الفرتة خلل زادت واليت ادلركزي(، البنك من )االستدانة العملة طباعة
 !!جنيو

 البطالة ومعدالت الفقراء، عدد زيادة عليها يترتب البالد، القتصاد تدميرية سياسة نهاأ الموازنة على التعديالت ىذه حقيقة إن
 ترقى م0202 موازنة في التعديالت ىذه فإن لذلك المستعمر، الكافر الغرب شركات لصالح البالد ثروات ورىن الطاحن والغالء

 !!المستعمر افرالك لصالح البالد أىل على حربا   بوصفها العظمى، الخيانة مستوى إلى
 :السودان في األىل أيها

 الكارثية، الكافر الغرب وصفات ادلستعمر، أدوات احلكام؛ ىؤالء علينا يطبق الوطين، باحلكم يسمى ما ظل يف عاماا  ستني من أكثر
 !ثرواتنا ادلستعمرون ارالكف لينهب احلكام ىؤالء ويغافلنا. الفقر على ومنسي فنصبح الكذوب، النمو دبعدالت ودينوننا علينا، يكذبون
 دولة تطبقو اإلسلم، دبعول إال ينقطع لن الكافر للغرب العبودية فحبل !بأيدينا؟ خلصنا أن وندرك رشدنا، إىل نثوب أن لنا يأن أمل
 وحيّرموا بلدنا، من ومؤسساتو ادلستعمر الكافر جذور فيجتثوا ألمتهم، خيلصون رجال عليها يقوم اليت النبوة، منهاج على الراشدة اخللفة

 .أمجعني الناس على بل البلد، أىل على وبركة خرياا  فتعود وثرواهتا، األمة طاقات اإلسلم، بأحكام ويفجروا الربا،
 ﴾يُْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِلَّوِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿

 التحرير زبح         ى 2442 الحجة ذو 02
 السودان والية          22/20/0202


