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 صحفً بٌان

 والفضة الذهب عملة إصدار خالل من التضخم على القضاء على قادرة الخالفة

 بشكل اإلسالم ٌوفره الحل هذاو ،كبٌرال لتضخما مشكلة لعالج بمجر   حل إلى بحاجة باكستان إن

 وزن فضٌة ودراهم جرام، 4.52 وزنه ذهب بدٌنار الدولة عملة سكب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أمر فقد ،فرٌد

 والخدمات السلع أسعار فً وبالتالً العملة، فً ااستقرار الخالفة حققت هكذاو. جرام 5.572 هاواحد

م ولم. قرون مدى على العملة تشترٌها التً  للتضخم حل أي البائدة الشٌوعٌة وال الفاسدة الرأسمالٌة تقد 

 أو األمرٌكً الدوالر أو الباكستانٌة الروبٌة كانتأ سواءو. الورقٌة تالعمال فٌه تسببت يالذ ،المتفشً

 السلع جمٌع أسعار رفع فً تسببٌ ما قٌمتها، تفقد جمٌعها فهً الصٌنً، الٌوان أو الروسً الروبل

 .العصر حاجة هً الخالفة كانت لذلك ،والخدمات

 جهود هً المٌتة، الشٌوعٌة إحٌاء محاولة أو المحتضرة، لرأسمالٌةا من مرقعة حلول تقدٌم إن

 وال خٌاال لٌس الخالفة خالل من لإلسالم جذريال التطبٌق أن المؤكد منو ،دوىالج عدٌمة بشرٌة

 العملة هو الذهبً الدٌنار كان الخالفة، رقعة اتساع معو قرون، مدى علىو السابق، ًفف. حلما  

 بالنسبة والفضة الذهب معٌار إلى عودةالو. الهند شمال إلى فرٌقٌاأل الغربً الساحل من المهٌمنة،

 هللا، شاء إن قرٌبا   فٌها الخالفة دولة ستقام التً المسلمٌن وبالد. كبٌر بشكل وممكن ملًع ٌنللمسلم

 تمتلكو ،باكستان فً دٌق ورٌكو الصندق حقلً مثل والفضة، الذهب من كبٌرة كمٌات على تحتوي

 والسلع ادنوالمع والفحم والغاز النفط مثل أخرى، دول تحتاجها التً من هائلة ثروات اإلسالمٌة األمة

دست كما. والفضة الذهبب ٌضتهامقا ٌمكن والتً الزراعٌة،  مواردها الخالفة ظل فً المسلمٌن بالد وح 

 سٌكونو. االستٌراد فواتٌر وتخفض األساسٌة، السلع فً ا  ذاتٌ مكتفٌة لتصبح والمتنوعة، الوفٌرة

 الطفٌلً االقتصاد إلغاء بمجرد والمضاربة لتالعبا ضد ا  ومقاوم ا  مستقر للخالفة الحقٌقً االقتصاد

 غٌر المٌزة الخالفة ستنهً الدولٌة، التجارة فً والفضة الذهب عملة إعادةوب ،الربوٌة المالٌة لألدوات

، واشنطن أداة خالل من، الدولٌة التجارة على األمرٌكً الدوالر بفرض، أمرٌكا بها تتمتع التً العادلة

 .الدولً النقد صندوق

 العاجز بعقله اإلنسان اخترعها التً األنظمة لكل مركوظه وارٌأد   :باكستان فً ونمسلمال اهٌأ

 فً فلحوالت النبوة، جامنه على الخالفة دولة بإقامة هللا أنزل بما لحكمل العمل فً واواجتهد ،والمحدود

ُكم   َوأَن  ﴿: تعالى هللا قال ،واآلخرة الدنٌا َنهُم   اح   ٌ َواَءُهم   َتبِع  تَ  َوالَ  ّللَاُ  أَنَزلَ  بَِما َب ُهم   أَه  َذر  تُِنوكَ  أَن   َواح  ف  ٌَ 

ِض  َعن   كَ  ّللَاُ  أَنَزلَ  َما َبع   ٌ  .﴾إِلَ

 باكستان والٌة ًف حزب التحرٌرل اإلعالمً المكتب
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