
 
Laik Sistemin Tesisinin Ardından Ulusal Diyalogla Ülke Parçalanıyor... Amerika, Müslüman 

Sudan’a Son Kurşunu Sıkmak Üzere 
 18 Ocak 2016 Pazartesi günü Ulusal Diyalog Sekreterliği, önümüzdeki Şubat ayının başında onaya 

sunmak üzere diyalog sonuç bildirgesi hazırlamaya başladı. Bildirge, Sudan anayasa için esas olacak. 
 Amerika, 13 Ağustos 2013 yılında yayımlanan Barış Özeti 155 [Peacebrief 155] “Sudan Ulusal Diyaloğuna 
Giden Yol” başlıklı bildiri ile Sudan Ulusal Diyalog çağrısına start vermişti.  Bildiride şöyle geçmektedir: 
“Artık zaman gelmiştir. Sudan, gerçek iç diyalog ve geniş tabanlı demokratik temsil hükümetine yol açacak bir 
reform süreci başlatmalıdır.” Amerika, bu diyalog yoluyla tam bir laik rejim kurmak istiyor. Rejim, bazı 
İslami yasa ve sloganlardan tamamen arınacak. Çünkü Sudan Dışişleri Bakanlığı 5 Ağustos 2015 
tarihinde el-Yevm et-Tali gazetesine yaptığı açıklamada “Sudan dini bir devlet değil” dediği kaydedildi. 
Bu laik rejim, Makyavelist bir dış politika güdüyor. İlişkileri normalleştirmek için gaspçı Yahudi 
varlığına bile ikiyüzlü davranıyor. Dışişleri Bakanı Gandur, 15 Ocak 2016 gün es-Sayfa gazetesine 
verdiği demeçte, “Hükümet, İsrail ile ilişkileri normalleştirme çalışmasında bir sakınca görmüyor” 
açıklamasında bulundu. Bu laik rejim yoluyla ülke, federalizm ve özerkliğe bölünmek isteniyor. 
Özerklik anayasal bir hak haline gelecek. Buna ek olarak hükümet, Güney Kordofan ve Mavi Nil 
bölgelerinde özerklik talep eden Halk hareketi ile de ikili görüşmeler yapıyor. Geniş özerklik yanı sıra 
Darfur bölgesi için daha fazla yetki ve kaynak talep eden Darfur silahlı hareketlerle de görüşme yapıyor.  

 Amerika, Afrika Birliği, Afrika Birliği Arabulucusu Thabo Mbeki, ABD Sudan ve Güney Sudan Özel 
Temsilcisi Donald Booth aracılığıyla Sudan politikasında etkin aktördür... Muhtemelen Amerika, Sudan 
yöneticileri Sudan’da laik rejim kurduktan sonra onlara son kurşunu sıkarak ve onları iktidardan 
uzaklaştırarak bu cürümlerinden ötürü onları Cenmar cezası ile cezalandıracaktır. Hâlbuki onlar, Güney 
Sudan’ın kuzeyden ayırdılar. Kabilecilik, ırkçılık ve Bölgeselcilik naralarını yeniden dirilttiler. 
Bölgeselcilik, etnik ve kabilecilik temellerinde ülkeyi parçalanmanın eşiğine getirdiler. Ülke ve insanları 
yoksullaştırdılar. Her türlü yolsuzluğa bulaştılar. Bundan ötürü Sudan’ın en nefret edilen insanları 
haline geldiler. Dolayısıyla Amerikan projesine engel teşkil ettiler. İslam hakkında söylenen sahte 
sözlerle artık insanları kandıramaz, yanıltamaz oldular... Bunun üzerine sömürgeciler, her zaman 
yaptıkları gibi miadını dolduran ajanlarını kaldırıp bir kenara atıverdiler. Böylece ajanlar da dünya ve 
ahireti kaybederler.  

 “Bilesiniz ki, bu apaçık hüsrandır.” [Zümer 15] 

Amerika, gücün orduda olduğunu bildiği için bazı subaylar aracılığıyla Sudan’da laik bir rejim 
kurmak, laik politikacılar ve silah zoruyla da o rejime önderlik etmeye çalışıyor. Böylelikle de İslam’ı 
dışlamak, İslam’ın hüküm ve sistemlerinin hayatta uygulanmasını engellemek ve ümmetin kalkınmasını 
geciktirmek istiyor. Ama beyhude!  İslam, Sudan halkının amentüsü ve motivasyonudur. Sudan halkı 
yakinen biliyor ki bu rejimin İslam ile hiçbir alakası yok. Altında inim inim inlenen bu geçim sıkıntısı, bu 
laikliğin bir ürünüdür. Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet altında İslam’ın sistem ve hükümlerini 
uygulamak tüm sorunlar için yegâne köklü çözümdür. Allah’ın izniyle de bu yakında olacaktır.  

Son olarak güç ve kuvvet ehline deriz ki:  Kâfir Batı projeleri, İslam’ın dışlanması, Güney Sudan’ın 
ayrılması, ülkenin geri kalanının parçalanması ve laikleştirilmesi karşısında daha ne zamana kadar 
sessiz kalacaksınız? Allah Subhânehu ve Teâlâ huzurunda ve ait olduğunu bu yüce ümmet önünde 
sorumlu olduğunuzu fark etmenin zamanı gelmedi mi?  Siz, kâfir Batı projelerini bertaraf ederek devre 
dışı bırakabilir, ümmetin Raşidi Hilafet projesini de kucaklayarak hayata hâkim kılabilirsiniz. Hilafet, 
İslami hayatı yeniden diriltecek, kâfir Batının ülkemize uzanan kirli ellerini kesecektir. Böylece ümmet, 
âlemlere rahmet davetini yeniden yüklenecektir.  

Ey Allah yolunda hakkıyla cihat eden güçlü ve takvalı insanların torunları! Sahabe, Tabiin ve 
Fatihlerin, Haçlıları ve Tatarları hezimete uğratan Selahaddin, Kutuz ve Baybarsların torunları... Yeriniz 
hâlâ boş duruyor. Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti ilan ederek Allah’ın dinine yardım 
etmenizi bekliyor.  

  “O gün Allah’ın zafer vermesiyle müminler 

sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.” [Rum 4-6] 
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