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Basın Açıklaması
Pakistan Yöneticileri, Sömürgeci IMF’yle Yeni Bir Anlaşma İmzalayarak Ekonomik Yıkıma Devam
Ediyorlar
12 Mayıs 2019’da yapılan 19/157 sayılı basın açıklamasında Uluslararası Para Fonu, IMF’nin
Washington’daki yönetim kurulunun onayına bağlı olarak Pakistan yöneticileri ile bir anlaşma imzaladığını
söyledi. Yeni Pakistan bütçesi, halkın vergi yükünü artıracaktır. IMF, yeni bütçede “muafiyetlerin ortadan
kaldırılacağını, özel işlemlerde bir kısıntıya gidileceğini ve vergi yönetiminde iyileştirme olacağını” belirtti.
Basın açıklamasında “piyasa tarafından belirlenen bir döviz kuru” vurgusu yapıldı. Bu rupinin zayıflamasına
yol açacak, böylece enflasyon artacaktır. IMF, sömürgeci Batı enstrümanıdır. Ülkeleri borç tuzağına boğarak
sömürgeci ekonomilere tehdit teşkil etmemelerinin güvencesidir. Uluslararası kredi mafyasına büyük finansal
karlar sağlar. Enerjinin, madenlerin ve büyük ölçekli sanayinin özelleştirilmesinde ısrarcı olması nedeniyle
IMF, devlet hazinesini ülkedeki zengin kaynakların gelirlerinden mahrum ediyor. Önemli gelirlerden yoksun
kalan devlet, dilenci hale geldi. Doğu ve Batıdan kredi almak için dileniyor, halktan büyük miktarda vergi
toplamak için adeta halka yalvarıyor. İşlerin daha da kötüye gitmesi için IMF, yerel para biriminin
zayıflamasını talep ediyor. Zayıflayan para birimi aşırı enflasyona neden olacak, yerel ticareti ve üretimi
boğacaktır.
Ey Pakistanlı Müslümanlar!
Tıpkı önceki yöneticiler gibi Bajwa-İmran rejimi de Pakistan’ı borç batağına gömmek, yıkım ve umutsuzluk
çukuruna itmek için IMF ile işbirliği yapıyor. İşlerimizi yeniden dinimize göre düzenlemeksizin asla
ekonomik rahatlama, refah veya huzura kavuşamayacağız. Nübüvvet metodu Hilafet, IMF’yi, üyeliğini,
kredilerini, faiz ödemelerini ve ekonomimizi baltalayan şartlarını kesinlikle reddedecektir. Aksine Hilafet,
İslam ile devlet hazinesine milyarlarca dolarlık kaynak sağlayacaktır. Enerji ve minerallere ait İslami hükmü
uygulayacaktır. İslam’a göre bunlar kamu mülkiyetidir ve tüm gelirleri de devletin gözetiminde halkın
ihtiyaçları için harcanır. Şirketler için de İslami hüküm geçerli olacaktır. Büyük ölçekli fabrikalar, inşaat,
ulaştırma ve telekomünikasyon gibi büyük sermayeli sanayinin özel mülkiyetini kısıtlayacaktır. Böylelikle
devlet bu sektörlere hâkim olacak ve dolayısıyla halkın işlerini gütmek için devasa gelirlere sahip olacaktır.
Ticari mallara zekât, tarım ürünlerine de haraç gibi İslami hükümleri uygulayacak, bireylerin yoksulluğunu
hesaba katmayan GST ve gelir vergisi gibi baskıcı vergilendirmeyi ortadan kaldıracaktır. Para birimine de
İslami hükmü uygulayacak, paranın dolar yerine altın ve gümüşe dayalı olmasını sağlayacak, böylece
enflasyonun kökünü kazıyacaktır. Hilafetin bin yılı aşkın bir süredir fiyat istikrarına sahip olmasının nedeni
bu para sistemidir. Dolayısıyla işlerimiz üzerindeki sömürgeci egemenliğine son vermek için Allah’a muhlis
bir şekilde Hilafet savunucuları ile omuz omuza çalışın. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ
[Nisa 141]
ِ ِ َّ
يًل
ين َسِب ا
َ ين َعَلى اْل ُم ْؤ ِمن
َ “ َوَل ْن َي ْج َع َل الل ُه لْل َكاف ِرAllah kâfirler için müminler üzerinde bir yol kılmayacaktır.”
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