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Basın Açıklaması
IMF Bütçesi, Faiz Ödemeleri İle Pakistan’ın Kanını Emmeyi Amaçlıyor, Dinimizin Yükümlülükleri ve
Ümmetin İşleri İçin Yapılması Gereken Harcamaları Görmezden Geliyor
IMF, Pakistan’ı her bütçesini faiz ödemeleri ile kurutuyor, vergileri sürekli artırırken sübvansiyonları
azaltıyor. Önceki IMF bütçesine göre, Bajwa-İmran rejimi 3 trilyon rupi faiz ödedi. Vergileri 5 trilyon rupiye
yükseltti, yoksulları ve borçluları ezdi. Mevcut IMF bütçesine göre Bajwa-Şerif rejimi, şimdi 4 trilyon faiz
ödeyecek, vergileri 7 trilyon rupiye yükseltmeyi amaçlıyor. IMF, 2025’te vergileri 10 trilyon rupiye
yükseltmeyi hedefliyor.
Ey Pakistan Müslümanları! Faizde ümmetin işlerine yer yok. Bilindiği gibi faiz haramdır, Allah Subhânehu
ve Teâlâ ve Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem savaş açmaktır. Pakistan’ın mali açığı, Pakistan’ın faiz ödemeleri
ile aynı. Bu, faiz ödemeleri yapmazsak, halkımız için harcayacak yeterli kaynağa sahip olacağımız anlamına
gelir. IMF’nin tasarladığı bütçelerde, insanların ihtiyaçları yerine borç ve faiz ödemelerine kaynak tahsis
edilmektedir. Pakistan yöneticilerinin uyguladığı kapitalist ekonomik sistem, Pakistan’ı Batı’ya ve onun
kurumlarına bağımlı hale getiriyor. Yöneticilerin sık sık şöyle dediklerini duyarız: Başka seçeneğimiz mi var?
Evet, var, seçeneğiniz kapitalist sistemi ortadan kaldırmak, Allah Subhânehu ve Teâlâ ve Rasûl SallAllahu Aleyhi
ve Sellem’e itaatsizliği reddetmek ve Babür yönetimi altında Hint alt kıtasını ekonomik bir güç haline getiren
İslam’ın ekonomik sistemini uygulamaktır.
Ey Pakistan’ın Müslüman silahlı kuvvetleri! Bajwa-Şerif rejimi, harama harcama yapıyor, Allah Subhânehu
ve Teâlâ ve Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e meydan okuyor, askeri yükümlülüklerimizi yerine
getiremeyecek kadar yoksul olduğumuzu iddia ediyor! Bir seçeneğimiz var ve ülkemizi refaha kavuşturmanın
bir yolu var. Bu, sizin kararınıza bağlı.
Bajwa-Şerif rejimine desteğinizi geri çekin, demokrasiyi ve kapitalist ekonomik sistemi kökünden söküp
atın. Hizb-ut Tahrir’e nusret verin, samimi politikacıları iktidara getirin ki bizi Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın
indirdiklerine göre yönetsinler. Nübüvvet metodu üzere Hilafeti yeniden kurun, Hilafet faizi kaldıracak,
yoksulları ve borçluları tüm vergilerden kurtaracak, sadece zenginlerden vergi alacak, yozlaşmışların mal
varlıklarına el koyup Allah Subhânehu ve Teâlâ yolunda harcayacaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ۡ
ۡ
[Mutaffifin 26]
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ون
ََ َمتَ ََٰن ِف ُس
ُ “ َوفيَ َذل َكََفلَيتََناَفسَٱلİşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.”
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