
 ِبْســـِم اللِه الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Hilafet Devletinin Yıkılışıyla Düşman, Ekonomik ve Mali Politikalar Dikte Etmeye Başladı, 

Ajanları da Uyguladı! 
 
21 Şubat 2021’de Sudan Merkez Bankası tarafından yapılan basın açıklamasında, kur oranını 

birleştirerek esnek yönetilen bir dalgalı kur rejimi izleneceği belirtildi. Açıklamanın en önemli yanı, 
“Yabancı yatırım akışını çekmek” başlıklı dördüncü noktasıdır. Geçiş hükümetinin bu politikası, IMF 
reçetelerini tamamlamanın son adımıdır, özellikle de çoğu mal ve hizmetlerden sübvansiyonların 
kaldırılmasından sonra. IMF, hala fiyatlardaki artışın sürmesini talep ediyor! 

 
Geçiş hükümetinin ekonomik ve finansal politikalarının kaynağı, sömürgeci kâfir Batı ve 

kurumlarıdır. Geçiş hükümeti, Eylül 2020’de IMF programlarını imzalanmasıyla birlikte hemen IMF 
reçetelerini uygulamaya başladı. Ekmek, akaryakıt ve elektrikten sübvansiyonları kaldırdı. İnsanların 
hayatını cehenneme çevirdi. Açlık devrimi başladı. Geçiş hükümeti, korkudan dolayı renk değiştirdi. 
Ama efendileri, dalgalı kur rejiminin devam etmesini emretti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Afrika, 
Latin Amerika, Yakın Doğu ve Orta Doğu Genel Müdürü Philipp Ackermann, 28 Ocak 2021’de 
Berlin’de düzenlenen Sudan Dostları Konferansı’nın sonunda bir açıklama yayınladı. Sonuç 
bildirgesinde, “Daha fazla gecikme olmadan döviz kuru reformunun acilen ele alınması gerekliliğini 
vurguluyoruz.” ifadelerine yer verildi. (09.02.2021 İlaf) Aynı gün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Sudan 
hükümeti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle acil ekonomik reformlara devam edilmesi” gerektiğini 
vurguladı. (El Hurra sitesi) Tabii ki, sözcü, “ekonomik reformlar” ile IMF reçetelerinin uygulanmasını 
kastediyor! İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 21 Ocak 2021’de Hartum havaalanında Sudan 
Dışişleri Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında, “Birleşik Krallığın, Sudan’ın IMF ile 
kararlaştırılan ekonomik reformları uygulamaya devam etmesi durumunda, Afrika Kalkınma Bankası’na olan 
gecikmiş borçlarını ödemesi için 330 milyon sterlin değerinde geçici kredi vermeye hazır olduğunu” söyledi. 
(Russia Today) Sudan’daki Avrupa Birliği Misyonu Başkanı Robert Van den Dole, 14 Şubat 2021’de yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “Sudan, kapsamlı ve hızlı ekonomik reformlar yapmak zorunda” (Reuters) Dünya 
Bankası Başkanı David Malpass, hükümetin talimatlarına uymasını memnuniyetle karşıladı. Malpass, 
“Sudan’dan döviz kurunun birleşmesi ve istikrarı hakkında gelen haberleri memnuniyetle 
karşılıyoruz. Sudan Merkez Bankası, kaçakçılığın azaltılması, para transferleri, yardımlar ve 
yatırımların artırılması da dâhil olmak üzere Sudan halkı için dokuz fayda belirledi.” diye konuştu. (Es 

Sudani 5254. Sayı) Bütün bunlar, bu ekonomik politikanın ve dalgalı kur rejiminin, kâfir Batı ülkeleri ve 
kurumlarının dışsal dikteleri olduğunu kanıtlıyor. 

 
Geçiş hükümetinin bu adımı kâfir Batıyı hoşnut etmeye yöneliktir. Batı, Fransa Cumhurbaşkanı 

Macron’un 14 Ocak 2021’de çağrıda bulunduğu ve önümüzdeki Mayıs ayında düzenlenmesi 
planlanan Paris Yatırım Konferansı’nın ardından yağmacı şirketlerini Sudan’a sokmanın koşullarını 
yaratmaya çalışıyor. Sudan Merkez Bankası’nın açıklamasındaki dördüncü nokta da tam buna işaret 
ediyor. ABD’nin Hartum Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama da Sudan Merkez Bankası’nın 
açıklaması ile örtüşmektedir! ABD büyükelçiliği, Merkez Bankasının açıklamasını memnuniyetle 
karşıladı. “Hükümetin kararı, uluslararası yatırımları artıracaktır.” ifadelerini kullandı. (Nabz News)  

 
Ey Sudan halkı!  
 
Hilafetin yıkılışından ve İslam’ın iktidardan kayboluşundan tam yüz yıl sonra laiklik, Allah’ın 

indirdiğinden başkasıyla yönetim ve kâfir Batı ajanlarının hâkimiyeti altındaki yaşam bize ne 
kazandırdı? Ajanlıklarını gizlemiyorlar, efendilerinin talimatlarına harfiyen uymaktan çekinmiyorlar. 
Yoksulluk, kıtlık ve geçim sıkıntısı miras bırakmaya, dahası bizi düşmanın diline dolamaya devam 
ediyorlar! Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin “OCHA” raporunda şunlar yer 
aldı: “9,6 milyon Sudanlı, ciddi gıda güvensizliğinden muzdarip ve hala acı çekmeye devam ediyor. Gıda 
sepetinin fiyatı, Nisan-Eylül 2020 ayları arasında yüzde 800’e yükseldi!” Bu ajan yöneticiler, Sudan halkına 
karşı tüm bu suçları işlediler, gözlerini bile kırpmıyorlar.  

 ;Kötülüğü emreder, iyiliğe engel olurlar“ َيْأُمُروَن ِباْلُمْنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َوَيْقِبُضوَن َأْيِدَيُهْم َنُسوا اللََّه َفَنِسَيُهْم 

elleri de sıkıdır; Allah’ı unuttular, bu yüzden Allah da onları unuttu.” [Tevbe 67] 



 
Ey Sudan halkı!  
 
Ajanların artık maskesi düştü. İslam ümmeti ile sömürgeci kâfirler arasında doğrudan çatışma 

yaşanıyor. Hilafet, kurtuluş projesi ve can simididir. Her Müslüman için âlemlerin Rabbinden gelen 
bir farzdır.  
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ölmüş olur.” Sadece İslam ile kâfir Batı ve pis kokulu uygarlığının boyunduruğundan kurtulabiliriz. 
Sadece İslam ile kalkınma inşa edebiliriz, İslami hayatımızı başlatabilir, ölüm kalım meselemize 
ulaşabiliriz. Bu büyük iyiliği âlemlere taşıyabiliriz, kapitalizmin zincirlerini kırabilir, insanlığı 
kurtarabiliriz. Ve Rabbimizi razı edebiliriz. İşte büyük kurtuluş budur.  

 

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيُحوُل بَ َيا َأيُّهَ  ْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن ْيَن اْلمَ ا الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَّ  “Ey iman 

edenler! Size 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] 

 

# الخالفة_أقيموا  

#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 
# کرو_قائم_کو_خالفت  
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