
488

Мохамед ЕЇСА ІСМАЇЛ ДАХАБ, 
Надзвичайний і Повноважний Посол 

Республіки Судан в Україні

ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ В СУДАНІ

Тріумфальна Груднева революція. Після трьох десятиліть тиранічного 
режиму поваленого диктатора Омара аль-Бешира й завдяки героїчній 
боротьбі суданських народів, жінок і чоловіків, а надто молоді, дивовижну 
Грудневу революцію було успішно завершено, а аль-Бешира та його жах-
ливий режим скинуто.

Так Судан вступив у нову еру – світання Свободи, Миру та Справедли-
вості, як заповідало славнозвісне революційне гасло. Цей тріумф привів до 
створення перехідного уряду під керуванням Прем’єр-міністра – доктора 
Абдалли Хамдока. Було сформовано й Раду суверенітету на чолі з гене-
рал-лейтенантом Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Блискуча суданська 
революція дістала схвалення та захват усього міжнародного співтовариства 
й народів світу. На відміну від попереднього режиму, нинішній позитивно 
взаємодіє зі світом, провадить відкриту та збалансовану зовнішню політику 
й покинув старі практики створення союзів, які дбають про вузькі інтереси.

Новий перехідний уряд неодноразово підтверджував прагнення та 
готовність брати участь у спільних зусиллях задля відстоювання і зміц-
нення принципів демократії, миру та свободи в Судані й інших країнах. 
Судан також підтвердив свою непохитну відданість принципам між-
народного права, добросусідства, ненападу, невтручання у внутрішні 
справи інших держав та незмінної поваги до їхнього суверенітету й тери-
торіальної цілісності. Наша країна готова позитивно та плідно взаємоді-
яти з міжнародним співтовариством.

Плоди революції. Революційний перехідний уряд успадкував надзви-
чайно слабку та виснажену економіку, що негативно вплинуло на заро-
бітки суданського народу. Проте величезна підтримка, яку міжнародна 
спільнота надала новому режимові, різко покращила економічну ситуа-
цію та дала Суданові змогу відновитися.
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Швидка згода Сполучених Штатів Америки вилучити Судан зі свого пере-
ліку країн, що спонсорують тероризм, стала великим проривом, який від-
крив шлях для подальших кроків міжнародного співтовариства та фінансо-
вих інституцій. Світовий банк та МВФ надали поштовх глобальній кампанії 
звільнення Судану від боргу задля допомоги новому режимові. Паризька 
конференція на підтримку демократичного переходу в нашій державі була 
частиною серії заходів з аналогічною метою і мала чудові результати. Кра-
їни-кредитори Паризького клубу також ухвалили рішення допомогти над-
звичайно важливій справі нового суданського режиму.

Про революційну волю й рішучість нового Судану, очевидну стабіль-
ність його економічної і торговельної політики свідчить те, що державні, 
приватні компанії та інші установи почали виходити на перспективний 
суданський ринок, брати участь у різних торговельних та інвестиційних 
проєктах і партнерствах.

Мирні зобов’язання та розважлива внутрішня політика. Опираючись 
на головне гасло революції – «Свобода, мир і справедливість», перехідний 
уряд пообіцяв не шкодувати зусиль для примирення основних повстан-
ських угруповань, що їх невдовзі назвали «озброєними силами опору», 
задля священної мети – досягнення миру, стабільності, спокою та блага 
для всіх народів Судану. Підписані в Джубі мирні домовленості обговорю-
вали ревно та сумлінно, і незабаром представники збройних формувань 
посіли різноманітні позиції в Раді суверенітету та Кабінеті Міністрів  – 
це був грандіозний крок на шляху до миру та стабільності в Судані.

Відповідно до умов мирної угоди в Джубі деякі регіони, як-от Південний 
Кордофан і Блакитний Ніл, набували особливого статусу, зокрема права на 
власне законодавство й орган законодавчої влади; також нещодавно було при-
значено нового губернатора регіону Дарфур. Триває пошук відповідної полі-
тики примирення та відбудовування для постраждалих од війни територій, 
а переміщені особи вже повертаються до своїх звичних місць проживання.

Що ж до економіки, то перехідний уряд за сприяння Світового банку, 
МВФ і спільноти донорів уклали коротко-, середньо- та довгостроковий 
плани відновлення. Скасування субсидій на бензин та інші основні товари 
й послуги, а також запровадження режиму мінливого курсу суданського 
фунта – це основа політики, що її ініціював перехідний уряд.

Унаслідок обтяжливих інфляційних аспектів спочатку така політика завда-
вала труднощів простим людям, проте все-таки її було розроблено для оздо-
ровлення економіки та перебудовування всієї макроекономіки в середньо-
строковій та довгостроковій перспективі. Варто наголосити, що дивовижна, 
безпрецедентна для нас Груднева революція принесла радість і надію на роз-
квіт Судану. Країна сподівається на постійну та плідну співпрацю з міжнарод-
ним співтовариством і всіма дружніми країнами задля добробуту суданського 
народу та готова впевнено й активно працювати для блага всього людства.


