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ئيس جمهور بمناسبت ماه رمضانبيانيه ر   

 
ميخواهيم بهترين تمنيانت خود را برای مسلمانان امريکا و سراتا ومېشل من کا يامرنمايندگی از مردم  به

 !مبارکسر جهان ابراز نمائيم  رمضان تان 
 

 قيدهعی تفکر مينمايند که با تايهدادر سرتا سر جهان بردانش و مسلمانان  ماهی است که ماه رمضان،
. ها تفکر ميکنند که انسانان درمقابل همديگر و در مقابل خداوند دارند لېتؤمس و در مورد آن. همراه است

ترتيب مينمايند و با هم افطار گرد هم جمع ميشوند، برای همديگر و دوستان زمانی است که خانواده ها ناي
زمانی است که . ر عميق هم استو تفکفداکاری اما ماه رمضان در عين حال زمان . شريکًا صرف ميکنند

از ديگران مسلمانان  زمانی است که؛ ميکنندعبادت از طرف روز، روزه ميگيرند و شبانه  مسلمانان
 .همه جا به پيش برندير را درفرصت های خآسايش و حمايت مينمايند تا

 
يخواهيم در آن مجهانی که در آن زيست داريم که تغييرات و آبادی را که دربياد داشته باشيم  بايدما همه 

  .آغاز گردند قلبًااز جوامع ما و  بميان آوريم، بايد

بياد ما می آورد  را یاصول وشعائر، بشری وکرامت و وقار ، تحمل،ی، ترقعدالتنقش اسالم در پيشرفت  
 ،قومی مساوات تنوع وکه به سبب موجوديت يده عق ،يده استعق رمضان ماه تجليل .که بين ما مشترک اند

 .شهرت دارد
 

قسمتی از امريکا بوده ومسلمانان امريکا ميشه، اسالم هما می آورد که  دماه رمضان بيا ،کايامردر  ،اينجا
 1.5 ه ب  تمنېات نېک خودرا امروز من ميخواهم که. ه اندداشتپيشرفت و ترقی کشور ما بزرگی در مسه



مېنمائېد، استقبال  آغاز ماه رمضان را ؛ درحالېکه شما ه ها و دوستانخانوادجهان و با شما،  ون مسلمانيليب
 .ابراز نماېم 

باشم ونان شب  يه طار اف ميزبان من منتظر و چشم براه فرصتی هستم که در پايان اين هفته در قصر سفيد 
 .ا مېخواهمماه رمضان با سعادت وپر برکت را بشم .نمايم در قصر سفېد تجلېل  و رمضان را در اين جا 

  
 !وبرکاته کم ورحمته اهللاليالسالم ع

 
 
  

 


