
.مسرت دارم که عید سعید فطر و ختم ماۀ مبارک رمضان را بهمۀ آنهائی 

که این ایام خجسته را جتلیل میکنند تربیک بگویم. 

ماۀ رمضان یادبود نزول اولین آیات قرآن کریم حضرت حممد است،  کتاب 

مقدسی که در ماۀ رمضان با توجه و احرتام خاص قرائت 

میگردد.  در ماهی که گذشت مسلمانان در طول روز از خوردن 

و نوشیدن اجتناب کردند تا بار دیگر توجۀ خود را به معتقدات 

شان  معطوف سازند و دل های شان را بسوی صدقه و اعانه  

بگرایند.  

درین ماه مسلمانان در سراسر جهان بسوی حمتاجین دست کمک، مرمحت 
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و شفقت را دراز کرده اند.  سفره های افطار برای فقرا در جاده 

های شهرها و قصبات مهوار گردیده است.  و حتفه های 

خوراک، البسه و پول نقد توزیع میگردد تا مهه از نعمات 

خداوندی بهره مند گردند. مسلمانان اکرثا مردمان معتقد 

بسایر ادیان را خبانه های خود برای افطار دعوت میکنند تا 

روحیۀ حتمل سایر ادیان را تبارز دهند. 

در جریان عید فطر مسلمانان از تکمیل ماۀ روزه و برکت تقویۀ معتقدات 

شان که مهرۀ آن است جتلیل میکنند.  عنعنات کشورها خمتلف 

است، از روشن کردن چراغ های تیلی در مصر گرفته تا 

منایشات آتش بازی در پاکستان، تا دعوت از بزرگ ساالن در 
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نایجر.  در سراسر جهان، خانواده ها، مهسایگان ودوستان مجع 

میشوند تا غذای عنعنوی را یکجا صرف کنند و سی کردن 

آزمون رمضان را تربیک گویند.

روحیۀ رمضان مبا یاددهانی میکند که اسالم مبلیون ها نفر در کشور من و 

به بیش از یک ملیارد نفر در سراسر جهان امیدواری و آرامش 

میبخشد.  رمضان مهچنان زمانیست که اسالم یک متدن غنی 

دانش را برای منفعت جهان ایجاد کرد. 

اینجا در ایاالت متحده مسلمان در رشته های جتارت و سرمایه گزاری، 

ساینس، حقوق، طب، تعلیم و تربیه و سایر ساحات خدمات 

زیادی اجنام داده اند.  مسلمانان داخل قوای مسلح، و 
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مسلمانان داخل حکومت من با برجستگی خاص بهموطنان 

شان خدمت میکنند و از آرمان های آزا دی و عدالت در جهانی 

که در صلح قرار دارد،محایت میکنند. 

خامن من لورا در آرزومندی متنیات نیک برای مسلمانان سراسر امریکا و 

جهان درین ایام سعید با من مهنواست.  امیدواریم برکاتی را 

که خداوند در ماۀ رمضان بشما ارزانی منوده در طول سال مهرۀ 

    PM 5:34:37 تان باشد.
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