Fedha (sarafu) halali inayoruhusiwa na serikali kwa ajili ya malipo ni lazima
ibadilishwe na kuwa fedha ya kutokana na kazi.
Fedha ni ya nini?. Fedha (sarafu) halali inayoruhusiwa na serikali ni njia ya kujikusanyia utajiri
kunyonya wengine kwa kuwafanyisha kazi na kuongeza umasikini kwa idadi kubwa ya aina
binadamu. Fedha hii ni hesabu ya jumla ya uongo iliyo wazi isiyoluwa na tarehe ya kupevuka.
Haina dhamani halisi kabisa. Inafanikiwa kwa sababu tu ya kuwa inalindwa na sheria na
kukubalika kwa ajili ya malipo. Kama fedha hii ilikuwa na dhamani yeyote,haingehitaji
kuruhusiwa na serikali kwa ajili ya malipo halali. Chini ya asilimia tatu ya malipo haya ya fedha
yanatumiwa katika mabadilishano ya biashara na asilimia inayobaki inapelekwa kwenye kazi ya
fedha.
Dola, Euro,pound,Yen na fedha zingine zinazotolewa na benki kuu za nchi mbalimbali
wanatumia mabenki kwa ajili ya kuendesha uchumi, fedha, utamaduni, sayansi na habari.
Kwa sababu hii watu wachache waliojiandaa wanaongoza dunia, wanasababisha vita,wanaiba
rasilimalina kuadhiri maendeleo ya jumuia yote ya binadamu. Wasomi hawa ndio wanaounda
serikali za mataifa na vyombo vya kimataifa, vyombo vya serikali na mashirika ya kimataifa.
Hali hii yaweza kubadilishwaje?. Mwanzoni fedha ilianza kwa ajili ya kuwakilisha bidhaa. Kwa
sasa fedha hii halali inyoruhusiwa na serikali inawakilisha kazi pekee ya lazima kuzalisha bidhaa
ambazo zaweza kununuliwa na fedha. Haina dhamani nyingine yeyote. Inakubalika kwa ajili ya
malipo kutokana na ujinga pekee. Ni ulaghai mkubwa ambao unatokea kwa sababu tu, wale
wanaokubali fedha hiyo hawajui kuwa haina dhamani yeyote, kuanzia wale wanaoiunda mpaka
wale wanaoidhibiti. Njia pekee ya kugawanya tena utajiri, kuipa kazi dhamani halisi na kushinda
umasikini ni kutumia fedha kwa kuwa na dhamani halisi inayowakilisha kazi inayotolewa kwa
niaba ya wafanyakazi Dhana (www.dhana.org) imetolewa kwa ajili ya hili.
Ni njia gani yaweza kutumiwa kutawanya fedha halali ya kazi?. Njia pekee inayofaa kwa ajili ya
kutawanya Dhana ni kwa wafanyakazi kutaka kulipwa malipo hayo kwa ajili ya kazi zao. Kwa
njia hii wenye makampuni watalazimishwa kuwa na fedha hiyo ili kulipa mishahara na
marupurupu. Lakini kutokanana na kuwa Dhana inaweza kupewa kwa kila mtu (Dhana 100 kila
mmoja) wenye makampuni watapaswa kuuza bidhaa nakutoa huduma zao kwaha kutosha cha
kulipa fedha ajili ya Dhana ili kupata kiasi cha kutosha cha kulipa fedha ya kutosha kulipa
wafanyakazi. Ni rahisi. Inapaswa kueleweka na kutekelezeka
Dhana inatolewa na Dhura (www.dhura.org) chombo ambacho kimeundwa na jamuhuri ya
dunia (www.asmad.org), serikali ya dunia iliyochaguliwa moja kwa moja na wakazi wa sayari.
Kila Dhana inayotelewa inapewa uhakiki na dhamani halisi ya gramu moja ya madini mazito ya
dhamani. Dhana inatolewa katika aina mbalimbali,fedha asili na katika njia za umeme na
sumaku. Dhana imegawanyika katika Kana-Dhana elfu moja na inatolewa katika Dhana
1,5,10,50,100 na pia katika mgawanyo wa 1,5,10,25,50,100,250.
Kila mkazi wa dunia mwenye umri wa angalau miaka 16 anapewa Dhana 100 kwa kutolewa kwa
gharama tofauti ikiwepo kati ya nchi na nchi kutokana na pato la mtu mmoja mmoja
la kila mwaka, na kulingana na msimamo wa ufanyaji kazi kwa masaa 100 (saa moja kila
Dhana) kwa mara moja au zaidi ndani ya miaka mitano kuanzia tarehe ya kupewa kazi.
Kiasi cha Dhana kitakachotolewa hakitapita Dhana bilioni 500 (Dhaka 100 kwa kila watu billioni
5 wenye umri wa angalau miaka 16) mbali ya Dhana zingine bilioni 25 (asilimia 5) ambayo
itashughulikiwa kwa njia ya kipekee kwa hatua za aina ya kibinadamu. Mgawanyo wa Dhaka
100 umetolewa kwa ajili ya lengo hili,kiwango cha mwisho cha utoaji wa fedha hiyo kinazuia
kupunguza dhamani ya fedha (sarufu) kwu njia hii dhamani yake itaendelea kwa usawaziko. Pia
hili ni rahisi kueleweka.
Dhaka ni mojawapo ya hatua iliyochukuliwa na Holos Global System, mfumo
wa duniani kote wa Holos (www.hgsp.org) ni mpango wa hatua madhubuti kukabiliana na
matatizo makubwa na ya haraka ya kibinadamu. Kabla ya kuwa kuchelewa mno.
Kupokea Dhaka 100 kwa kutumia fomu ya maombi ktk tovuti www.dhana.org.

