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Basın Açıklaması
Geçiş Hükümeti, Dalgalı Kur Rejimi İle IMF Mihrabındaki Namazını Tamamladı
Sudan’daki geçiş hükümeti, 21 Şubat 2021 Pazar günü itibariyle döviz kurunda dalgalı kur rejimi
izleyeceğini belirtti. Merkez Bankası, döviz kuru değişim oranını dolar başına 55 pounddan 375 pounda
çıkardı. Merkez Bankası günlük olarak bir oran belirleyecek, böylece bankalar belirlenen oranın yüzde 5
yukarısında ya da aşağısında döviz satabilecek ya da alabilecek. Merkez Bankası Başkanı, ilk ödemesi
önümüzdeki Mart ayının başında alınacak hibeyle ilişkisi nedeniyle böyle bir adım atıldığını kaydetti.
Geçiş hükümeti, dalgalı kur rejimiyle IMF mihrabındaki namazını tamamlamış oldu. IMF, hükümetin
önceki tüm emirlerini yerine getirmesinden sonra dalgalı kur rejimine geçilmesini istiyor, daha doğrusu
emrediyordu. Hükümet de IMF’nin emirlerini uyguladı. İnsanlarda yaratacağı sıkıntıları umursamadı.
Fiyatlarda çılgın bir artış oldu. İki yıldan daha kısa bir sürede sübvansiyonlarda yaşanan artış nedeniyle
akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. Ardından elektrik fiyatlarında yüzde 600’den fazla artış yaşandı. Ekmek
fiyatlarına da yüzde 500’den fazla zam yapıldı. Ve ekmeğin hala sübvanse edildiğini iddia ediyorlar. Diğer
zorunlu mallar veya yurt dışından ithal edilen mallarda da artış gerçekleşti. Böylece hayat dayanılmaz bir
cehenneme dönüştü. Bu iğrenç, açgözlü kapitalist politikalar, yoksulluk üretiyor ve fakirleri öldürüyor.
IMF’nin ölümcül politikalarına ve reçetelerine boyun eğmek, iddia ettikleri gibi ekonomiyi asla
kalkındırmaz. Bu ölümcül reçeteler, dünyanın neresinde uygulanmışsa, ülke ve halklar için bir felaket
olmuştur. Sudan bundan istisna değildir. Devrik rejim de bu reçeteleri uyguluyor, ancak kitlelerin öfkesinden
korkması nedeniyle devrilene kadar bir adım ileri bir adım geri atıyordu. Bu ülkenin halkının ezici
çoğunluğunun başına gelenleri umursamayan bu rejim de hüsrana uğrayacak, gerçek bir devrimle tarih olup
gidecektir. Gerçek devrim, köklerini kazıyacak ve onu hak ettiği yere atacaktır.
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz, 28 Receb 1342’de Hilafetin kaldırılışının yüzüncü yılını
yaşadığımız bu günlerde, temiz halkımıza sesleniyor, sömürgecilik ve kuyruklarından kurtulmak için Hizb-ut
Tahrir ile çalışmaya davet ediyoruz. Kurulacak Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devleti,
ülkemizden kâfirlerin kökünü kazıyacak, insanları Âlemlerin Rabbinin hükümlerine göre siyaset edecek,
ülkenin servetini ümmetin yararına harcayacaktır. Bu zenginlikler, Sudan’ın tüm halkını zengin yapacak,
dahası kardeşlerine bile ellerini uzatacaktır. Sudan yoksul bir ülke değil, aksine haksız kapitalist rejimin
politikaları nedeniyle yoksullaştırılmıştır. Rejim, servetin krediler yoluyla hortumlanmasını ve ülkenin
zenginliklerinin yabancı yatırımlara peşkeş çekilmesini umursadığı kadar insanların ölümünü ya da
yaşamasını umursamıyor.
ِ َّ “ يا أَيEy iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı
ِ ين آمُنوا استَ ِجيبوا لَِّل ِه ولِلرَّس
يك ْم
ُ اك ْم لِ َما ُي ْحِي
ُ ول ِإ َذا َد َع
ُ ْ
َ َ
ُ َ
َ َ ُّها الذ
zaman, Allah ve Rasûl’üne icabet edin.” [Enfal 24]
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
İbrâhîm Usmân [Ebu Halîl]
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