
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 األمريكي االقتصادي النظام أيدي على ذقناه الذي وذلنا بؤسنا ستنهي التي الخالفة وحدها

 يف اهنيار يف والروبية. الباكستانيني احلكام تطمني من الرغم على متسارع، بشكل االقتصاد يف اهنيار من كبري بشكل نعاين
 يوم، بعد يوما وتزداد عالية، كلها والغاز والكهرباء الوقود وأسعار. عليه السيطرة ميكن ال بشكل تصاعد يف والتضخم القيمة،
 .والبطالة الضرائب وكذلك

 ففي. أعدائنا أمام إلذاللنا ذريعة الضعيف االقتصاد يستخدمون احلكام فإن كافيا، يكن مل االقتصادي بؤسنا أن لو وكما
 نشر نأ وبعد. املنطقة على اهليمنة من اهلند تتمكن حىت املتحدة، الواليات تعليمات على بناء ملودي كشمري سلمواأ السابق،
 قدراهتا من املتحدة الواليات لتزيد ا  جوي ا  ممر  ومينحوهنا املتحدة، الواليات أمام جواءناأ يفتحون هم ها البالد، يف الفقر احلكام
 .والعسكرية النووية أصولنا على التجسس ألمريكا احلكام يسمح كما أفغانستان، على للتضييق اجلوية

 لن فإننا أمريكا، بقيادة علينا، الغرب يفرضه الذي االستعماري االقتصاديالنظام ب مصرينا يربطون باكستان حكام دام ما
 إىل وصولنا التطبيق ذلك شأن فمن الراشد، اخلليفة يديأ على ديننا أحكام بتطبيق فقط إنه والرخاء، لألمن سبيال أبدا نعرف

 .احلقيقية تناكانم

 فأصبحت. ذلكل الوخيمة عواقبال وحتملنا بالدوالر الروبية باكستان حكام ربط األمريكي، االقتصادي النظام ومبوجب
 روبية، 120 يعادل الواحد الدوالر كان ،2018 عام فيف. ظهورنا كسر كبري تضخم يف تسبب ام باستمرار، تضعف الروبية
 العامل على الدوالر هيمنة نإف ذلك، على وعالوة. روبية 175 يعادل الدوالر صبحأ ،2021 األول/أكتوبر تشرين 26 وحبلول
 الرغم على إندونيسيا، إىل املغرب من اإلسالمي، العامل أحناء مجيع يف التضخم من حالة أوجد الدويل النقد صندوق فرضه الذي

 العصور مر على اخلالفة ضمنت وقد. للعملة قوي كأساس والفضة الذهب فرض قد صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول نأ من
 والزراعة التجارة يف الذهيب والدينار الفضي الدرهم تبين خالل من ،عدة قرونول ثالث قارات يف األسعار يف استقرار وجود

 .الدولية التجارة يف وكذلك والصناعة،

 قطاع خصخصة وبعد. حتملها ناميكن ال الثمن باهظة والكهرباء والغاز الوقود نإف األمريكي االقتصادي النظام ومبوجب
 بالنسبة أما. معقولة أرباح على احلصول لضمان السلع أسعار اخلاص القطاع أصحاب يرفع الدويل، البنك إصرار بسبب الطاقة،

 على. احلكومية الديون على الربوية الفوائد سداد لضمان الدعم، ورفع الضرائب بزيادة يطالب يظل فهو الدويل، النقد لصندوق
صلى اهلل عليه  اهلل رسول قال خصخصتها، الشرع يبيح ال عامة، ممتلكات كلها واملعادن، والكهرباء والغاز الوقود أن من غمالر 

 العامة املمتلكات على ستشرف اخلالفة نإف وهكذا،. داود أبو «النَّارِ و   اءِ م  ال  و   ك ل ِ ال   يفِ  ث  ال  ث   يفِ  اء  ك  ش ر   ون  ِلم  س  م  ال  » :وسلم
 الرعاية على نفاقإلا ذلك يف مبا الناس، احتياجات على إيراداهتا ستنفق بينما زهيد، بثمن واملعادن لطاقةا وتوفّر وكفاءة، بعناية

 مصادر معظم ميتلك ألنه ضعيفا، ليس اإلسالمي العامل الواقع، ويف. الصناعية والتنمية للعمل فرص جيادإو  والتعليم، الصحية
 احلالية اإلسالمية البلدان وتوّحد ضخمة، اقتصادية إمكانات اخلالفة ستوفر ذلك لخال ومن. العامل يف الرئيسية دناواملع الطاقة

 .واحدة قوية دولة ظل يف
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 الفائدة على مجعها مت اليت ضرائبنا نصف من أكثر باكستان حكومة تنفق القمعي، األمريكي االقتصادي النظام ومبوجب
 عام يف بينما روبية، تريليون 10 احلكومية الديون كانت ،2011 عام فيف. ارتفاع يف احلكومي الدين يزال ال ذلك ومع الربوية،
تعاين  حيث اإلسالمي، العامل أحناء مجيع يف ويااملأس الوضع هذا مالحظة وميكن. روبية تريليون 40 إىل ارتفعت ،2021
 بينما. مضطرد ازدياد يف احلكومية الديون وتظل الناس، مصاحل على الدائنني مصلحة تقدمي ويتم الديون، من اإلسالمية البلدان

 اخلالفة إهنا. ﴾الرِّب ا ِمن   ب ِقي   م ا و ذ ر وا اللَّه   ات َّق وا آم ن وا الَِّذين   أ ي ُّه ا ي ا﴿ :وتعاىل سبحانه اهلل قال باتا، منعا ذلك مينع اإلسالم، يف
 من الكثري تلهم سوف رائعا، مثاال اخلالفة ضرب خالل من نهإف ذلك، على وعالوة. راماحل يف اإلنفاق على ستقضي اليت وحدها
 .األمريكي االقتصادي النظام من تعاين اليت ةيمسالاإل غري الدول

 واجباهتا على بسخاء ستنفق اإلسالم، أحكام تطبيق خالل من اخلالفة، ستنفق األمريكي، االقتصادي النظام من وللتحرر
 يطور ال اإلسالمي العامل أن الدويل والبنك الدويل النقد صندوق يضمن والشروط، القيود سياسة خالل من بينما. الشرعية
 واألسلحة لكرتونياتإلوا احملركات واردات على نيمعتمد نياملسلم بقاء االستعماري االقتصادي النظام ويضمن. ثقيلة صناعة
. واملسلمني اإلسالم حتارب اليت الدول على االعتماد وتنهي قوي، وجيش قوية صناعة بناء اخلالفة ستضمن بينما. املتطورة الغربية

ت ط ع ت م مَّا ل ه م و أ ِعدُّوا﴿ :وتعاىل سبحانه اهلل قال  توّحد وهبذا ﴾و ع د وَّك م   اللَّهِ  ع د وَّ  ِبهِ  ت  ر ِهب ون   ال خ ي لِ  رِّب اطِ  و ِمن ق  وَّة   مِّن اس 
 .الغريب االستعماري النظام عبء من بأسره العامل ختليص على اخلالفة وستعمل العامل، يف دولة كأقوى اإلسالمي العامل

 حبراسه األمريكي، باالقتصاد اقتصادنا يربطون نياملسلم حكام ظل طاملا! باكستان الطاهرة األرض في المسلمون أيها
 الذين احلكام من نيمثقل بقينا طاملا فيه، تعيشون الذي والذل للبؤس هناية أي نرى لن فإننا الدويل، والبنك الدويل النقد صندوق

ِري ع ن   أ ع ر ض   و م ن  ﴿ اهلل نزلأ مبا حيكمون ال  وتعاىل سبحانه اهلل عصيان هو والذل البؤس سبب نإ ﴾ض ن كا   م ِعيش ة   ل ه   ف ِإنَّ  ِذك 
 باكستان والية التحرير/ حزب إنو . اهلل أنزل مبا احلكم إىل بعودتنا والذل البؤس هذا وسيتوقف ،صلى اهلل عليه وسلم ورسوله

 .النداء فلبوا النبوة، منهاج على اخلالفة إقامة أجل من للعمل عوكميد
 أمام والذل االقتصادي البؤس يف يغرقوننا املسلمني حكام نإ !الباكستانية المسلحة القوات في المسلمون الضباط أيها
 يرضي فيما الستخدامها بالقوة معليه اهلل منّ  الذين وأنتم بذلك، هلم تسمحون أنكم طاملا النهج هذا على يظلونسو  أعدائنا،

 حكم إلقامة أمثالكم، واملنعة القوة أهل من النصرة طلب قد صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول أن املطّهرة السنة يف ورد وقد اهلل،
. صلى اهلل عليه وسلم ورسوله اهلل دين نصروا الذين من الثانية، العقبة بيعة يف عليهم اهلل رضوان األنصار فتذكروا. اإلسالم
صلى اهلل عليه  اهلل رسول أن جابر عن البخاري روى. لوفاته الرمحن عرش اهتز الذي معاذ، بن دسع األنصار، زعيم وتذكروا

ت  زَّ » :قال وسلم  بإمارة باكستان والية التحرير/ حزب نفإ لذلك ؛معاذ بن سعد وفاة عند «م ع اذ   ب نِ  س ع دِ  ِلم وتِ  الع ر ش   اه 
 !جميبون؟ نتمأ فهل النبوة، منهاج على اخلالفة امةإلق النصرة بإعطاء يطالبكم الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل
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