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Basın Açıklaması
IMF Şartlarını Koşulsuz Yerine Getiren Bajwa Rejimi, Sahtekâr Bir Şekilde Onları Pakistan’ın
Ekonomik Başarısı Olarak Sunmaktadır
İmran Han, 19 Kasım 2019’da attığı tweette “Pakistan ekonomisi nihayet doğru yönde ilerliyor” diyerek, cari
açıktaki (CAD) iyileşmenin bunun bir kanıtı olduğunu belirtti. İthal edilen mal ve hizmetler ihracattan
fazlaysa cari açık oluşur. Cari açıktaki iyileşme ulusal ekonominin içler acısı bir durumda olduğunu gösterir.
İthalata gelince, ithalat faturalarındaki düşüşün nedeni, öncelikle araç ve makine ithalatındaki düşüştür.
Çünkü Pakistan sanayisi, IMF şartları nedeniyle tıkanmış durumda. Boğucu sömürgeci koşullar yüzünden
enerji fiyatlarında büyük artışlar yaşanıyor, vergiler sürekli artıyor, rupi değer kaybediyor. Bu da haliyle
yüksek enflasyona neden oluyor. İhracata gelince, IMF şartları, yerel üretimi daha da pahalılaştırdı.
Pakistan’ın ihraç ettiği malları dış pazarlarda nispeten daha ucuz hale gelmesini sağlayan rupideki değer
kaybı bile işe yaramadı.
Dolayısıyla Pakistan yöneticileri, IMF koşullarını yerine getirmekle övünürken, sanayi, can çekişmekte,
işsizlik nedeniyle hane halkı geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Kaldı ki IMF, Pakistan ekonomisini canlandırma
gibi bir çaba içerisinde değil, aksine tek bir amacı var. O da uluslararası ticarette doların hegemonyasını
korumak. IMF koşulları, Pakistan’daki dolar rezervini iyileştirmek için hazırlanmıştır. Forex rezervlerindeki
artış ve cari açıktaki düşüş bunun göstergeleridir. Yerel ekonomiye verdiği zarar ve yıkıcı etkilerini
saymıyoruz bile.
Ekonomik toparlanmanın tek yolu, mevcut sistemi ortadan kaldırıp yerine Allah’ın indirdikleriyle yöneten
sistemi koymaktır. Nübüvvet metodu üzere Hilafet, uluslararası ticarette doların hegemonyasını kıracaktır.
İslam’daki para birimi, altın ve gümüştür, dolayısıyla Hilafet, ithalat ve ihracat işlemlerini altın ve gümüşe
göre yapacaktır. Altın ve gümüşe dayalı bir uluslararası ticaret, ABD’nin diğer ülkeler aleyhine avantaj
sağlamak için döviz kurlarında yaptığı manipülasyonu sona erdirecektir. Çünkü dolar, gerçek değeri olmayan
bir para birimidir. İçeride ise altın dinarı ve gümüş dirhemi, fiyatlarda ve maliyetlerde istikrar sağlayacaktır.
Rupi değer kaybettiğinde görülen keskin ve yıpratıcı enflasyon altın ve gümüş para biriminde
yaşanmayacaktır. Onun için gelin hep birlikte Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın indirdikleriyle yönetmek için
çalışalım. Bu hayatta Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın rızasına nail olmanın yegâne yolu budur. Allah Subhânehu
ve Teâlâ şöyle buyurdu:
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“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik
yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Allah bozgunculuk yapanları sevmez.”
[Kasas 77]
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