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Basın Açıklaması
Ramazan’da Pakistan Rejimi Halkın Yoksulluğunu Daha da Derinleştirdi, Akaryakıt Fiyatlarına Litre
Başına 100 Rupiyi Aşkın Zam Yaptı!
İnsanlar Ramazan ayında fiyat artışı beklentisiyle çılgınca gıda alışverişinde bulunurken, acımasız rejim,
benzin dâhil olmak üzere akaryakıt fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Bu, gıdaların tarım alanlarından
marketlere taşıma maliyetini artıracağı için doğal olarak gıda fiyatlarında da bir artış yaşanacaktır. Yeni
atanan IMF’nin göz bebeği ve ekonomik tetikçisi Dr. Abdul Hafeez Sheikh başkanlığındaki Ekonomik
Koordinasyon Komitesi (ECC), benzin fiyatlarına litre başına 9.54 Rupi zam yaptı. Zam Federal onaydan sonra
5 Mayıs 2019’da yürürlüğe girdi. Yapılan bu zamla birlikte benzin fiyatları 100 Rupi sınırını aşmış oldu.
Kaliteli ve bolca Sahur ve İftar yapmak talebiyle Ramazan’da gıda fiyatlarında öngörülebilir artışları önlemek
için akaryakıt fiyatlarını düşürmek ve gıda üretimini artırmak rejimin görevidir. Rejim zaten çoğu kimsenin
belini büken finansal yükleri artırarak oruçta Müslümanların lanetine maruz kalıyor.
Ey Pakistanlı Müslümanlar! Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın indirdikleriyle hükmetmeyen yöneticilerimiz
olduğu sürece ekonomik sıkıntımız daha da kötüleşmeye devam edecektir. Rejim, akaryakıta İslam’ın
hükmünü uygulamak yerine İslam’ın kamu mülkiyeti üzerinde bize verdiği hakları ihlal eden IMF kurallarını
uyguluyor. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
َّ “ ْال ُم ْسل ُمو َن ُش َر َک ُاء في َثالث ْال َماء َو ْال َك ََل َوMüslümanlar üç şeyde ortaktır, su, mera ve ateş.” [Ahmed] Yüce dinimizde
الن ِار
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
enerji, elektrik, gaz, benzin, kamu mülkiyetindendir. Faydaları insanlara ait olmak suretiyle devlet bu
kaynakları işletir. Ya doğrudan kullanımını sağlar ya da gelirini dağıtır. Ancak son otuz yılda ardışık rejimler,
IMF’ye kör sadakatle enerji sektörünü özelleştirdiler. Enerji sektörünün özelleştirmesiyle IMF, devlet
hazinesini enerji sektörü gelirlerinden mahrum bıraktı, böylece devlet kredi ve vergilere daha fazla bağımlı
hale geldi. Ekonomi felç oldu. Özelleştirme ile IMF, enerji sektörünü yabancı ve yerel şirketlere peşkeş çekti.
Söz konusu şirketler yüksek kar elde etmek amacıyla enerji fiyatlarına sürekli zam yaptı. Abdul Hafeez
Sheikh’e gelince, bu yıkıcı sömürgeci politikanın kilit uygulayıcılarından biridir. Müşerref-Aziz rejiminde
Federal Özelleştirme Bakanı olarak görev aldı. Sonra Keyani-Zerdari rejiminde Pakistan Maliye Bakanlığı
görevinde bulundu ve şimdi de Bajwa-İmran rejiminde Başbakanının Mali Danışmanı olarak görev yapıyor.
Mevcut sistemde, yüzler değişsin ya da değişmesin sömürgeci politikaların boğazımıza sürekli düğüm olduğu
daha açık değil mi? Bu nedenle Nübüvvet metodu Hilafet savunucularının, gerçek değişimin ancak Allah
Subhânehu ve Teâlâ’nın indirdikleriyle olacağı konusunda ısrarcı olmaları doğru değil mi?
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