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Ekonomi Konferansı... Yoksulluk Endüstrisinin ve Yoksulları Öldürmenin Devamı Niteliğindedir 

 
İnsanlar, bir parça ekmek, bir litre akaryakıt veya bir tüp gaz almak için kilometrelerce kuyrukta saatlerce 

bekliyor. Satın aldıklarına absürt fiyatlar ödüyorlar. Pahalı örs ile sözde stratejik malların kıtlığı çekici arasında 
yaşamları dayanılmaz bir cehenneme dönüşmüştür. Böyle bir zamanda hükümet, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü 
başarısız politikaları için halk desteği sağlamak istediği ekonomik konferansı sonuçlandırdı. Maliye Bakanı Hıba 
Muhammed Ali, ekonomik konferans ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Ekonomik konferans 
düzenlenmesinin nedeni, farklı sistemleri ile tüm paydaşların politika yapımına katılımını ve ulusal bir proje için karar 
vermelerini sağlamaktır. Proje, başarılı olması ve devam etmesi için büyük bir halk desteğine sahip olacaktır.” ifadelerini 
kullandı.  

Konferans kararları, ülke halkının yararına olmak yerine yaşamlarını cehennem pahalılığına dönüştürdü ve 
kıtlığa yol açtı. Pahalılık ve kıtlık nedeniyle ülke halkının büyük bir kesimi, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 
Aslında kararlar, sözde sübvansiyonlarının kaldırılması sloganı altında fiyat artışına devam etmek için bir yeşil 
ışıktır. Konferansın tavsiyeleri arasında şunlar yer alıyor: “Emtia desteği, bütçe ve ticaret dengesi üzerinde bir yüktür. 
Kırsal kesimin özellikle elektrik ve tüp gazı yükünden faydalanamaması doğrudan nakit desteğini gerektiriyor.” (Sudan Tribune) 
Bu tavsiyeler, katılımcıların tezahüratı ve güçlü bir reddi ile karşılaştı. Yine de hükümet, bütçe reformunu 
meclisten geçirmek için kriz sanayisi yoluyla insanları uysallaştırmayı sürdürüyor. Kâfir Batının emirleri olan 
IMF reçetelerini uygulamaya, sömürgeci kâfiri hoşnut etmek için ülke servetini boşa harcamaya devam ediyor. 
Ekmek krizinin kötüleştiği bir zamanda, un değirmenlerinin borcunun 20 milyon dolara ulaştığı iddia ediliyor. 
(Bajnews) Sudan elektrik Holding şirketi direktörüne göre sektörün bakım için 161 milyon dolara gereksinim 
duyması nedeniyle her gün saatlerce elektrik kesintisi yaşanıyor. (Sudan Tribune) Hükümet buğday ve akaryakıt 
faturalarını ödeyemiyor. Böylesi bir zamanda Başbakan Hamduk, yaptığı açıklamada “Dar es Salaam ve 
Nairobi’deki Amerikan elçilikleri ve USS Cole destroyeri mağdurlarının ailelerine tazminat ödeneceğini” söyledi. (Sudan 

Tribune) Bilindiği üzere tazminat tutarı, 400 milyon dolardan fazladır. Elçilik mağdurları için 335 milyon dolar, 
USS Cole kurbanları için 70 milyon dolar tazminat ödenecek. Oysa Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:  

َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَيامًا   Allah’ın sizi koruyucu kılmış olduğu mallarınızı, beyinsizlere“ َوََل ُتْؤُتوا السُّ

vermeyin.” [Nisa 5] 

Geçiş hükümeti, Sudanlı yoksullar üzerine merhamet kurşununu sıkmak, halkın desteğini kazanmak ve daha 
fazla insanı yoksulluğa sevk etmek için aparatlarını ekonomik konferansta bir araya getirdi. IMF reçetelerine 
olan sadakati nedeniyle böyle bir yola başvurdu!  

Ey Sudan halkı! Sivil ve askeri geçiş hükümeti, bir sorununuzu bile çözemez. Çünkü geçiş hükümeti 
sömürgeci kâfirin çıkarlarına, yoksulluk üreten ve yoksulları öldüren acımasız kapitalist sisteme gönülden 
sadıktır. İnsanların çıkarları umurunda değil. Sömürgeci kâfir ajanıdır. Kâfiri memnun etmek için gecesini 
gündüzüne katıyor. İnsanların sefaletini, bedbahtlığını ve geçim sıkıntısını artırmak için eski çözümleri pişirip 
duruyor.  

ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا َوَنْحُشرُ   “Kim Benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka onun için 

sıkıntılı bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu, kör olarak haşredeceğiz.” [Taha 124] 
Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinin uyguladığı yüce İslam sistemiyle ancak sömürgeci kâfir ve 

ajanlarının boyunduruğundan kurtulabiliriz. Hilafete Rabbani liderler, liderlik edecek, Şeriatın hükümleri 
doğrultusunda tebaalarını güdecekler, takva motivasyonuna göre kendilerini muhasebe edecekler, ümmet de 
eğer zulüm işlerlerse ya da işlerin güdülmesinde kusur gösterirlerse performanslarına göre onları muhasebe 
edecektir. Böylesi liderler, sömürgeci kâfir Batının kökünü kazıyacak, ümmetin prangalarını kıracak, insan 
yapımı yasaları, insanları yoksullaştıran, sayısız kaynakları ve zenginliklerinden mahrum eden vergileri 
kaldıracaktır. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olmak için Allah’ın izniyle her şey tepetaklak olacaktır. 
Yiğitlerin kararlılıkları, Allah’ın muvafakati ve vaadinin doğruluğu nedeniyle inşallah çok yakında bu 
gerçekleşecektir. Onun için bu yiğitlerden olun. Hilafetin kurulması ya da desteklenmesi çalışması onurundan 
yoksun kalmayın. Dünya ve ahiretin kurtuluşu bundadır.  

 Ey iman edenler! Size“  َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبهِ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما 

hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûl’ünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile 
kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24] 
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