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زه په دې خوشحاله یم چه نن د دنیا مسلمانانو ته ددې واه اخرت مبارکي وایم.  د 
روژې په میاشتې کې قران شریف په حضرت محمد باندې نازل شوی او 

مسلمانان تر اوسه پورې د روژې په میاشتې کې د قران شریف تالوتونه او 
ختمونه کوي.  مسلمانان د روژې په میاشتې کې د پاک خدای د رضا د حاصلولو 

په خاطر ریاضت اوباسي او خیر خیرات کوي.
د روژې په دې میاشتې کې مسلمانان په ولې دنیا کې بې وزلو ته د کومک او 

خذمت الس اودوي،  په ارونو او په جوماتونو کې د روژه ماتې د سرتخوانونه 
غوېديل اوسي، او خوار او غریب ول یو ای روژه ماتوي.  او ددې دپاره چه په 

دې میاشتې کې د پاک خدای نعمتونه هر چا ته رسېديل اوسي، دینداران په هر 
ای کې د خوو، جامو او نغدو پیسو خیراتونه کوي.  مسلمانان اکرث وخت د 

نورو ادیانو او مذهبونو پیروان هم روژه ماتې ته رابويل، او دا د هغوي زغم او 
حوصله ي. 

د واه اخرت په موقع مسلمانان په خیر د روژې د تېرېدو او په نفس او شیطان 
باندې د کامیابېدو خوشحال کوي.  د اخرت دغه خوشحال د یو ملک نه بل کې 

فرق کوي.  په مصر کې د الېنونو د لگولو نه نیولې په پاکستان کې د اتشباز او 
په نایجري کې د یو بل د دعوت کولو پورې رواجونه شته.  د اخرت په ور خپل 
خپلوان، ملگري، دوستان، او نور سره راولېی او یو بل ته د اخرت مبارکي 



ورکوي، او د خدای د رضا دپاره د ایستلو ریاضتونو خوشحال کوي. 
 د اخرت دا خوشحال مون ته يي چه اسالم هم زمون په وطن کې په میلونو او 
هم په نورې دنیا کې په میلیاردونو خلکو ته د هیلو او امېدونو پیغام دی.  د روژې 

میاشت مون ته دا هم په یاد راوي چه اسالم د ان سره د علم او پوهې داسې 
یو تمدن هم راوی چه بشریت ته یې زیاته گه رسولې ده.   

دلته په امریکا کې مسلمانانو ددې ولنې په ېرو ساحو کې لکه تعلیم او تربیه، 
ساینس، قانون، طبابت، او داسې نورو کې زیات خذمتونه کي دي.  زمون هغه 

عسکر چه مسلمانان دي او زما په حکومت کې مسلمان ماموران ول په صداقت او 
ایماندار ددې ملک او د خپلو وطندارانو خذمت کوي، او د سولې او امن په یوې 
دنیا کې د ازاد، او عدالت دپاره د امریکا د ارزتونو د ساتلو دپاره یې کلکه مال 

تلې ده.  
زه او ه مې دواه په  امریکا او ولې دنیا کې مسلمانانو ته ددې واه اخرت 

مبارکي وایو، او دوعا کوو چه د روژې د میاشتې نعمتونه او مزایا ول کال ستاسو 
د ولو په نصیب شي.

 
   


