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Geçiş Hükümeti Yakıt Fiyatlarına Neredeyse Yüzde Yüz Zam Yaptı, Efendilerinin
Talimatlarıyla Halkını Yoksullaştırmaya Devam Ediyor

Geçiş hükümeti; kiralık siyasilerden oluşan ajanlar ve en büyük isyancılar hükümeti, benzinin
litresine yüzde 93 zam yaptı. Litresini 150 Cüneyh’ten 290 Cüneyh’e çıkardı. Böylece bir galon
benzinin fiyatı 675 Cüneyh’ten 1305 Cüneyh’e yükseldi. Gazolinin litresine de yüzde 128 oranında
zam yaptı. Litresi 125 Cüneyh’ten 285 Cüneyh’e yükseldi. Bununla gazolinin galonu 562,2 Cüneyh’ten
1282 Cüneyh’e çıktı.
Hükümet, insanların yaşamı üzerindeki bu felaket adımı şöyle gerekçelendirdi: “Devlet kurumları ve
özel sektörün uluslararası finans kurumları ile ilişkisine olanak sağlayan bir yapı oluşturmak.” (Tagg Press) Maliye
Bakanı Cibril İbrahim, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü, El Hades ve El Arabiya kanallarına verdiği
röportajda, hükümetin diğer mallardan sübvansiyonları kaldırmak için yeni talepler (talimatlar)
aldığını belirtti. İbrahim, “Şu anda mutfak tüpü ve ekmekten sübvansiyonları kaldırmaya hazır değiliz... Bu
prosedürün daha sonra geleceğinde mutabakat sağlandı.” dedi. (En Nilin sitesi)
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz aşağıdaki gerçekleri açıklıyoruz:
Birincisi: Askeri ve sivil bu yöneticiler, sömürgeci kâfir Batının salt memurlarıdır. Tam bir
uysallıkla emirlerini ve talimatlarını yerine getiriyorlar. Egemenlik Konseyi üyesi Aişe Musa
istifasında bunu açıkça dile getirdi. “Gizli bir gücün yönettiği bir devlete ortak olmak istemiyorum” dedi.
(22.05.2021 Russia Today) Bu yöneticiler, ülke halkı hakkında ne bir zimmet ne de bir ahit gözetiyorlar. Tek
endişeleri, “yatırım” adı altında ülkenin zenginliklerini ve yeteneklerini hortumlamak isteyen
kapitalist şirketlerin kolu durumundaki uluslararası finans kurumlarını tatmin etmektir. Şüpheli Paris
Konferansı bizden çok uzak değil!
İkincisi: Bu memur politikacılar, aşırı pahalılık, aşırı yoksulluk, yaşam gereksinimlerine erişim
kuyrukları, sıkıntı, geçim zorluğu, ilaç ve ulaşım eksikliği, insanların belini büken yüksek ulaşım
maliyeti ve eğitim harcamaları zorluğu gibi insanların yaşadığı bu kötü yaşam koşullarını
hissetmiyorlar. Hayat dayanılmaz bir cehenneme dönüştü. Ülkenin sömürgeci kâfirlere ve kredi
kuruluşlarına ipotek edilmesi nedeniyle insanlar sefalet ve sıkıntı içerisindeler, hayal kırıklığı
yaşıyorlar.
Üçüncüsü: Ayrıca Maliye Bakanı El Hades ve El Arabiya kanallarına verdiği röportajda, ekmek ve
mutfak tüpünden sübvansiyonlarının “daha sonra” kaldırılacağını taahhüt etti. Bu ajanlar, yarattıkları
bu karanlık hayattan sonra daha karanlık ve daha sefil bir gelecek yaratmaya devam ediyorlar.
Onlardan iyilik beklemeyin.
Ey Sudan halkı! Sömürgeci kâfir Batı elçilikleri değişim girişiminizi çaldılar. Efendilerinden
emirler aldıklarını gizlemeyen yöneticiler tarafından uygulanan aynı kapitalist sistemi yeniden dizayn
ettiler. Hızla yoksulluk endüstrisine koşuyorlar, yoksullara kıyıyorlar. Sizle ülkenizin zenginlikleri
arasına girip onları efendilerinin kıtalararası şirketlerine altın tepside sunuyorlar.
Gerçek bir değişiklik, güç ve kuvvet ehlinin samimi eylemiyle ancak gerçekleşecektir. Kapitalist
sistem ve uygulayıcısı ajanlara değil de yüce İslam’a sadakat göstereceklerdir. Bu samimi kimseler,
ümmete gasp edilen otoritesini iade edecek, Hilafet kurulacak, İslam saf ve temiz olarak iktidara
ulaşacaktır. İslam’ın ilerici hükümleri, hayat pusulasını rayına oturtacak, böylece insanlar dostunu ve
düşmanını tanıyacak, kalkınmalarını ideolojik temel üzerine inşa edecekler, ümmetin samimi
politikacıları tarafından yönetileceklerdir.
Ey Müslümanlar! Bu yüzden çalışanlardan olun.
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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]
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