فراخوان برای اشرتاک در اعرتاض به رد جدایی دین از دولت
(ترجمه)
دستگیرههای اسالم یکی پی دیگری شکسته خواهد شد؛ هامن گونه که پیامرب گرامی صلی الله علیه وسلم در یک حدیث
میفرماید:
ْحك ُْمَ ،وآ ِ
ت ُع ْر َو ٌة تَشَ بَّ َ
«لَتُنْقَضَ نَّ ُع َرى ْ
الص ََل ُة»
ِسَلَ ِم ُع ْر َو ًة ُع ْر َو ًة َفكُل َََّم انْتَقَضَ ْ
اس بِالَّ ِتي تَلِي َها َفأَ َّولُ ُه َّ
خ ُرهُنَّ َّ
ن نَقْضاً ال ُ
ث النَّ ُ
اْل ْ

ترجمه :دستگیرههای اسالم یک به یک شکسته میشود ،هرگاه یک دستگیره نابود شود مردم به آنچه نزدیک آن است چنگ
میزنند ،اول آنها شکسنت حکومت است و آخر آنها منازاست (مناز را ترک می کنند).
حکومت انتقالی که در همه امور مربوط به زندگی و معیشت مردم شکست خورده است؛ پیوسته تالش دارد تا هر جنبه ای از اسالم
را در سودان پاک مناید و برای این که رضایت غرب کافر استعامرگر را حاصل کند؛ در صدد آن است تا هرگونه قانون مرشوع را از
بین بربد .دولت مذکور برای این که متام نظامهای زندگی را از هرگونه حکم رشعی بیرون کند ،حاال در این جا کارش را از آخر رشوع
منوده و بر جدایی دین از دولت توافق میکند.
در رابطه به رد این رش بزرگ و حامیت از صدای حق حزبالتحریر-والیه سودان از شام دعوت میکند تا در اعرتاض مساملتآمیز،
منظم و مبتنی بر احکام رشعی در رد جدایی دین از دولت در برابر شورای وزیران به روز چهار شنبه مؤرخ  21محرم 1442هـ.ق مطابق
به  9سپتامرب 2020م ساعت دو بجه بعد از ظهر اشرتاک منایید.
این دعوت به شکل عام بوده و متام رسانههای چاپی ،صوتی و تصویری میتوانند که در آن اشرتاک منوده و آن را تحت پوشش قرار
دهند.
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