Tedavül parasının emek parası ile değiştirilmesi gerek
Para neye yarar? Tedavüldeki para; zenginliği yoğunlaştırmak, emeği sömürmek ve insanların
büyük bir bölümünün fakir olmasına sebep olmak için vasıtadır. Bu para; vadesi olmayan, üzeri
doldurulmamış sahte bir bonodan başka bir şey değildir. Gerçek hiçbir değeri yoktur. Sadece
yasalar tarafından empoze edildiğinden kullanılıyor ve ödeme olarak kabul ediliyor. Değeri
olmuş olsa, yasalar tarafından empoze edilmesi gerekmezdi. Tedavüldeki paranın yüzde
üçünden daha azı ticari alışverişlerde kullanılıyor, bütün geri kalanı ise finans işlemlerine
yönelik.
Dolar, euro, sterlin, yen ve merkez bankaları tarafından tedavüle çıkarılan tüm diğer paralar
sadece devletleri borçlandırmaya ve bankalar aracılığı ile ekonomi, finans, politika, kültür, bilim
ve enformasyonu kontrol altında tutan dar bir elit tabakasının hakimiyetini güçlendirmeye
yarıyor. Bu şekilde, iyi organize olmuş az sayıda kişi dünyayı kontrol ediyor, savaşlara neden
oluyor, kaynakları çalıyor ve tüm insanlığın gelişimini etkiliyor. Tüm ulusal hükümetler ve
onların uluslararası kuruluşları, devlet bürokrasileri ve çokuluslu organizasyonlar bu elitlere
cevap veriyor.
Bu durum nasıl değiştirilebilir? Para, başlangıçta malları temsil etmek için doğmuştu. Tedavül
parası, şimdi sadece karşılığı bu para ile ödenebilecek varlıkları üretmek için gerekli emeği
temsil ediyor. Başka hiçbir değeri yok. Cahillik nedeniyle ödeme olarak kabul ediliyor. Sadece
tedavüldeki parayı kabul edenin; bunun hiçbir değeri olmadığını, kim tarafından piyasaya
sürülmüş olduğunu ve kim tarafından kontrol edildiğini bilmediğinden gerçekleşen büyük bir
sahtekarlık söz konusudur. Zenginliği yeniden dağıtabilmek, emeğin doğru karşılığını vermek
ve fakirliğin üstesinden gelmek için tek yöntem, emeği temsil eden ve çalışan kesim hesabına
çıkarılmış gerçek değeri olan bir paranın devreye sokulmasıdır. Dhana (www.dhana.org) bunun
için çıkarılmıştır.
Emek karşılığı para nasıl yaygınlaştırılmalı? Dhana’nın yaygınlaştırılması için etkili tek yöntem,
bunun çalışanlar tarafından ödeme karşılığı olarak talep edilmesidir. Bu şekilde şirketler, maaş
ve ücretleri ödemek için bu parayı tedarik etmek zorunda kalacaklar. Ancak Dhana sadece her
bir kişiye tahsis edildiğinden (adam başına 100 Dhaba), şirketler Dhana’yı tedarik etmek için
sadece kendi varlıklarını ve hizmetlerini Dhana olarak satabilirler. Çalışanlar emeklerinin
karşılığının Dhana ile ödenmesini talep ettiklerinde, şirketler çalışanlara ödeme yapmak için
gerekli Dhana’ları tedarik etmek için varlık ve hizmetlerini Dhana ile satmak zorunda
kalacaktır. Basit. Sadece anlaşılması ve de uygulanması yeterli!
Dhana, Dünya Gezegeni’nin halkı tarafından doğrudan doğruya seçilmiş evrensel hükümet olan
Dünya Cumhuriyeti
(www.asmad.org) tarafından kurulmuş bir kurum olan Dhura
(www.dhura.org) tarafından çıkarılmıştır. Bugün Dhana, bir gram platine karşılık gelen gerçek
bir değer ile garanti edilir. Dhana; fiziksel, elektronik ve telematik para olarak çıkarılmıştır.
Dhana, bin Kana-Dhana’ya bölünür ve 1, 5, 10, 50 e 100 Dhana kupürlerinde ve 1, 5, 10, 25,
50, 100, 250 Kana-Dhana olarak çıkarılır. En az 16 yaşında olan her Dünya mensubuna, kişi
başına gelire orantılı olarak her ülke için farklı olan emisyon maliyetinin iadesi karşılığında veya
tahsisat tarihinden itibaren beş yıl içinde tek bir defada veya birçok defa 100 emek saati (bir
emek saati bir Dhana) verileceğine dair taahhüt karşılığında 100 Dhana tahsis edilir.
Sadece insani inisiyatiflere yönlendirilecek 25 milyar Dhana (yüzde 5) haricinde, 500 milyar
Dhana’dan (en az 16 yaşında olan 5 milyar kişinin her biri için 100 Dhana) daha fazlası
tedavüle çıkarılmayacaktır. Bu amaç bağlamında 1000 Dhana kupürü çıkarılmıştır. Emisyon
limiti, zaman içinde bu şekilde değeri artacak paranın değerini kaybetmesini önlemektedir; zira
Dhana biriminde yapılan alışverişler artarak ve bu bağlamda tedavüldeki Dhana miktarı
artmadan Dhana’ya olan talebin büyümesi, Dhana’nın değerini artıracaktır. Bunun anlaşılması
da basit.
Dhana, Holos Global System’in (www.hgsp.org) insanlığın en önemli ve acil şekilde
çözümlenmesi gerek sorunlarına çare bulmak için somut girişim programlarından bir tanesidir.
Çok geç kalinmadan ele alınması gerekir.
100 Dhana almak için www.dhana.org sitesindeki format kullanılmalıdır.

