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AB Büyükelçilerinin Emriyle Geçiş Hükümeti, Sübvansiyonların Kaldırılmasını Hızlandırıyor!

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri Ekonomik Komisyon üyesi Sıdkı Kablo, sübvansiyonların
derhal kaldırılması için Sudan’daki AB ülkeleri büyükelçilerinin siyasi aktörlerle toplantılar
gerçekleştirdiğini açıkladı. Sudan Dostları Grubu, Dünya Bankası’nın tavsiyesi ve ekonomik
liberalleşme koşullarının uygulanması koşulu ile geçiş hükümetini destekleyebileceklerini duyurdu!
[El Ceride]

Görünüşe göre kapitalist ekonomi uzmanı Maliye Bakanı, ekonomiyi IMF’nin reçetesi olarak
anlıyor. O yüzden mallardan, özellikle akaryakıt ve ekmekten sübvansiyonların kaldırılması lanet
reçetesi üzerindeki ısrarını sürdürüyor. Aşırı pahalılıktan mustarip sokağın baskısı ile işe el atan
Özgürlük ve Değişim Güçleri, önümüzdeki Mart ayında yapılması planlanan ekonomik konferansa
kadar sübvansiyonların kaldırılmasının ertelenmesi konusunda bakanla anlaşmaya varmıştılar. Ne
var ki, bu iki maldan sübvansiyonların hemen kaldırılması konusunda son söz sahibi, yürütme organı
hükümetin gerçek inkübatörü olan Avrupa büyükelçilikleridir. Bu nedenle hükümet, benzin ve
ekmek fiyatlarını belirleme gibi karmaşık bir yolla sübvansiyonları kaldırmaya başladı. Enerji ve
Madencilik Bakanlığı, Şubat ayı ortalarından itibaren ticari olarak satılan benzin fiyatlarını (6)
Cünehyten (28) Cüneyhe yükselttiğini duyurdu. Ayrıca Sanayi Ve Ticaret Bakanı da, “Hükümetin 45
gün içinde ticari fırınlarda desteksiz ekmek satışına başlayacağını” açıkladı. [14.02.2020 Şarku’l Avsat]
Benzin ve ekmek hükümetin tekelindedir. Vergici kapitalist bir hükümet olması hasebiyle bu
hükümet, açgözlü tacir zihniyetiyle hareket ediyor. Bu yüzden sübvansiyonlu mallara erişmek
hayaldir. Sonuçta ticari mallar kuyruğu uzayacak, ticari mallara ulaşmak için izdihamlar oluşacaktır.
Böylece de Maliye Bakanı, hayırseverleri Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’na sübvansiyonu
kaldırdığını açıklayacaktır!
Maliye Bakanı, Eylül 2019’da düzenlenen yemin töreninde 200 günlük acil durum programı
açıklamıştı! Bu program kapsamında “Fiyatları dengelemek ve yaşam koşullarını hafifletmek için acil durum,
regülatör ve cezai prosedürlerin uygulanacağını” duyurmuştu. Ama gerçeğin farkında olanlar, yaşam
darlığının insanların boyunlarına yapıştığını, emtia fiyatlarının defalarca zamlandığını görür. Sudan
Cüneyhi, yüzde 30’dan fazla değer kaybetti, ruh boğaza dayandı. O yüzden Maliye Bakanı’nın dediği
gibi geçiş hükümeti, alacaklıları tatmin etmek için sıradan insanları sübvansiyonların kaldırılmasına
hazırlıyor.
Ey Sudan halkı! Devriminizi çalan ve yabancı pasaport hamili politikacıları tepenize diken
Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, düşmanınızı hoşnut etmek için eski rejimin güttüğü
politikaları güdüyor; sıkıntılarınızı artırıcı IMF reçetelerini uyguluyor. Sadece bu da değil, yoksulluk,
açlık ve yoksunluk içinde yaşamak için yatırım adı altında ülkenin bakir servetini, tarımını,
hayvancılığını, minerallerini vb. kapitalist şirketlere peşkeş çekmek istiyorlar. Bu hükümet ve yabancı
elçiliklerin talimatı doğrultusunda hareket eden siyasi güçler, modern sömürgeciliğin öncüsüdür.
Başbakanın, 29 Ocak 2020’de Birleşmiş Milletler’den Sudan’ı BM Şartının 6. Bölüm çerçevesinde BM
siyasi misyon vesayeti altına koyma talebinde bulunması, bu çizgi romanlarını anlatan bir şifredir.
Gerçek değişim, sömürgeciliğin kökünü kazımakla olur. Gerçek değişim, kapitalist sistem altında
olmaz, İslam’ı benimseyerek olur. Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet, İslam’ı bir hayat
sistemi olarak uyguladığında, Allah’ın izniyle sömürgecilerden, kurumları ve elçiliklerinin
talimatlarından uzak bir şekilde zenginliklerinizden faydalanacaksınız. Hilafette Rabbani liderler,
yüce vahiyle liderlik edecekler, İslam’ı uygulayacaklar, âlemlere taşıyacaklardır. Hizb-ut Tahrir, sizi
dünya ve ahiret yurdunun iyiliğine çağırıyor. Onun için çalışanlardan olun.
ِ َّ “ يا أَيEy iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi
ِ ين آمُنوا استَ ِجيبوا لَِّل ِه ولِلرَّس
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çağırdığı zaman, Allah ve Rasûl’üne icabet edin.” [Enfal 24]
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