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Basın Açıklaması
Seçimler Pakistan’ın Sorunlarını Asla Çözemez, Bu Demokratik, Kapitalist Sistemi Yıkın ve Yerine
Ümmetin Sorunlarını Çözecek Olan Hilafeti Kurun!
Siyasi gruplar, Pakistan’ın ağır siyasi ve ekonomik sorunlarına tek çözümün bir an önce seçimlerin
yapılması olduğunu iddia ediyorlar. Soruyoruz, bu siyasi fraksiyonlar neler sunabilir? İktidara geldikten
sonra alacakları “zor kararlar” dışında hem PTI hem de PDM’nin politik hiçbir çözümü yok. IMF’nin talimatı
doğrultusunda alınan bu ‘zor kararlar’ halkın belini bükecektir. Seçim sonrası ‘balayı döneminde’ yeni iktidar,
sadece IMF’nin diktelerini onaylayacak, enflasyonda keskin artışlara neden olacak, elektrik, petrol ve gaz
fiyatlarına zam yapacak, vergileri artıracak, faiz yoluyla tahsil edilen vergilerin yabancı ve yerli kredi
kuruluşlarının ceplerini gitmesini sağlayacaktır!
Seçimler, PML-N hükümetinin beşinci yılında 20 milyar dolara ulaşan ve PTI hükümetinin dördüncü
yılında da 15 milyar dolara ulaşması beklenen cari açık sorununu nasıl çözecek? Bu siyasi gruplar, “talep
daralması” politikalarıyla cari açık sorununu çözebilecekler mi? Seçimler, son on yılda 10 trilyon rupiden 40
trilyon rupiye yükselen ve vergi gelirlerimizin yarısından fazlasını tüketen faiz kaynaklı borç yükünü nasıl
sona erdirecek? Seçimler, 2500 milyar Rupiye ulaşan ve 2025’te 4.000 milyar Rupiye ulaşması beklenen enerji
sektöründeki döngüsel borç sorununu nasıl çözecek? Ya elektrik kesintileri artacak ya elektrik daha da
pahalılaşacak ya da her ikisi de birden olacak. Seçimler, Keşmir’in kurtuluşu için Hıristiyan haçlılara çağrıda
bulunan yöneticilerin kâfirlere olan bağımlılığını nasıl sona erdirecek? Seçimler, Keşmir’in cihat yoluyla
kurtarılmasını nasıl sağlayacak? Seçimlerden sonra yöneticiler, Hindu Devleti’nin eylemlerine sözlerle değil
eylemlerle karşılık verecekler mi? Kontrol Hattı ve İşgal altındaki Keşmir’e yönelik “itidal” politikasından
vazgeçecekler mi? Hindu devletinin Keşmir ve Hindistan’daki Müslümanlara yönelik zulmüne askeri karşılık
verecekler mi? Peki seçimler, yargının hızlı, zamanında ve gerçek adalete göre hüküm vermesini sağlayacak
mı?
Ey Pakistan Müslümanları! Seçimlerin vakasını bilen herkes, kitleleri ‘seçimlere katılmaya’ teşvik etmenin,
mevcut başarısız sistemin çürüyen bedenini yeniden dirilteceğini ve onu ölmekten kurtaracağını bilir.
Seçimler, Pakistan’ın hiçbir sorununu kesinlikle çözemez. Bu tür seçimler, yolsuzluğa bulaşmış siyasi ve askeri
liderlik için yeni bir iktidar oluşumu demektir. Halk, seçim öncesi olduğu gibi seçimlerden sonra da ezilmeye
devam edecek ve büyük olasılıkla yaşam koşulları daha da kötüleşecektir. Pakistan’ın sorunlarının tek
çözümü, Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulmasıdır. Hilafet Devleti, Şeriat hukukunu kapsamlı
bir şekilde uygulayarak İslam dünyasını dünyanın lider devletine dönüştürecek, İslam dünyasının ekonomik
kaynaklarını birleştirecek ve zenginliklerini ümmet yararına kullanacaktır. İslam ve Müslümanların alt kıtada
hüküm sürdüğü çağ, alt kıtanın altın çağı olarak kabul edilmektedir. Kuran ve Sünnetten türetilen ekonomik
yasalar ve politikalar, alt kıtanın tamamında insanlara müreffeh bir hayat sunmuştur. İslam’ın egemenliğinde
bu bölge, dünya servetinin yüzde 25’ine sahipti.
Ey Pakistan silahlı kuvvetleri! İslam ve Müslümanların projesi olan Hilafet Devletini destekleyin, hem
kendiniz hem de ümmetiniz için dünya ve ahiret iyiliğini kazanın. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ۡ
ۡ
ِ “ وِفي ََٰذلِ َك َفلَيتََناَفİşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.” [Mutaffifin 26]
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