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Basın Açıklaması
Hilafet, Yoksullardan Gaddar ve Zalimane Vergiler Almadan Devlete Büyük Gelir Elde Edecektir
IMF ile varılan anlaşma doğrultusunda 26 Mayıs 2019’da rejimin ekonomik ekibi, 2019-20 yılı vergi
önlemleri bütçe paketi hazırladı. 25 Mayıs 2019’da rejim, önümüzdeki yıl vergi gelirlerini 5.550 trilyon rupi
olarak hedeflediğini açıkladı. Bu rakam, bu yılki revize edilmiş tahminden neredeyse yüzde 35,4 daha
fazladır. Yüzde 35’lik bir artış, durumu daha da kötüleştirecektir. Mevcut vergiler zaten halkın belini bükmüş,
üretim maliyetlerini arttırmış, halkın yiyecek, giyecek ve ilaç alma kapasitesini felç etmiştir.
Ey Pakistanlı Müslümanlar!
Açıkçası, kötüleşen ekonomik durumumuza IMF reçeteleri dışında başka çözümler aramanın zamanı
gelmiştir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in ümmeti, bu çözümleri yüce dinimizde aramalıdır. Allah
Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ َغِني
اء ِم ْن ُك ْم
َ “ َك ْي الَ َي ُكSizden zenginler arasında dolaşan bir devlet olmasın diye.” [Haşr 7] İslam’ın
َ ْ ون ُدوَل ًة َب ْي َن األ
gelir sistemi, servetin bir avuç kişinin elinde birikmesini eşsiz bir şekilde önler, yoksul ve ihtiyaç sahiplerini
zora sokmadan servetin dolaşımını sağlar. Hilafet, yoksul ve muhtaçlardan GST ve gelir vergisi gibi acımasız
gerici vergiler almak yerine zenginlerin gelirlerinden, ticari mallardan zekât, arazi sahiplerinden de haraç
alacaktır. Hilafet, elektrik üretim şirketlerinin kar elde etmesini sağlamak için yılda tüketicilerden yüz
milyarlarca rupi almak yerine enerji ve minerallerin kamu mülkiyeti olmasını sağlayacak, böylece kamu
harcamaları için devasa gelirler elde edecektir. Hilafet, faize yıllık 1,5 trilyon rupi ödemek yerine devlet
hazinesinin bu aşırı kanamasını durduracak, faiz bazlı borç finansman modelini tarihe gömecektir. Hilafet,
büyük ölçekli imalat, inşaat ve ulaşım gibi sermaye yoğunluğu olan ağır sanayideki özel mülkiyet ölçeğini
kısıtlayan İslami hükümleri uygulayacak, fakirlerin finansal seviyesini yükseltmesine izin veren şirket
şekillerini uygulayacak, yoksulların mali seviyelerini yükseltmek için devlet gelirlerinden para verecektir.
Hilafet, Müşerref, Keyani, Navaz ve Zerdari gibi siyasi ve askeri liderliklerin yolsuzluk yoluyla elde ettikleri
milyarlarca dolarlık servete doğrudan el koyacaktır. Yükümlülüklerini yerine getirmek için Beytül Mal’da
yeterli para yoksa o zaman Hilafet, normal yaşam standartlarına göre temel ihtiyaç ve lükslerinden arta kalan
zengin Müslümanlardan acil durum vergisi alacaktır. Zengin olmayanlardan hiçbir şey alınmayacak, aksine
hazineden yardım almaya devam edeceklerdir. Öyleyse Nübüvvet metodu üzere Hilafeti yeniden kurmak için
hep birlikte el ele çalışmanın zamanı gelmedi mi? Müslümanların, dünya ve ahirette kurtuluşa erişmek için
Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın indirdiğiyle hükmetme uğrunda gayret sarf etmelerinin zamanı gelmedi mi?
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