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بیانیۀ رئیس جمهىری به مناسبت رمضان
اس طزف هزدم آهزیکا ،هیشل ّ هي بِتزیي آرسُّای خْد را بَ هسلواًاى آهزیکا ّ سزتاسز جِاى
تمذین هی کٌین .رهضاى کزین.
رهضاى هٌاسبتی است کَ هزدم سزاسز جِاى بَ خزدهٌذی ّ رٌُوًْی کَ با ایواى ُوزاٍ است ّ
بَ هسؤلیتی کَ هْجْدات اًساًی در لبال یکذیگز ّ در بزابز خذاًّذ دارًذ هی اًذیشٌذ .ایي سهاًی
است کَ خاًْادٍ ُا گزد ُن هی آیٌذ ،دّستاى هیشباًی افطار را بَ ػِذٍ هی گیزًذ ّ در صزف غذا
با یکذیگز شزکت هی جْیٌذ .اها رهضاى سهاًی بزای پارسایی ػویك ّ بَ تأهل ًشستي ًیش ُست،
سهاًی کَ هسلواًاى طی رّس رّسٍ هی گیزًذ ّ شب بَ ًیایش هی ًشیٌٌذ ،سهاًی کَ هسلواًاى بَ
یاری دیگزاى هی شتابٌذ تا فزصت ّ کاهیابی را بزای هزدم در ُوَ جا بَ پیش بزًذ .سیزا ُوۀ ها
بایذ بَ خاطز آّرین کَ جِاًی کَ ها خْاستار ساختٌش ُستین ّ -تغییزاتی کَ هی خْاُین بَ ّجْد
آّرین -بایذ اس للبِای خْد ها ّ اس جْاهغ خْد ها آغاس شًْذ.
ایي آییي ُا اصْلی را کَ ها در آًِا اشتزاک دارینً ّ ،مش اسالم را در پیشبزد ػذالت ،پیشزفت،
بزدباری ّ ارتماء هٌشلت ُوۀ اًساًِا بَ یاد ها هی آّرًذ .رهضاى بشرگذاشت دیٌی است کَ بَ
خاطز تٌْع ّسیؼی کَ دارد ّ بزابزی ًژادی در آى ،شٌاختَ شذٍ است ّ .ایٌجا در ایاالت هتحذٍ
رهضاى یادآّر ایي ًکتَ است کَ اسالم ُوْارٍ بخشی اس آهزیکا بْدٍ است ّ هسلواًاى آهزیکایی
خذهات خارق الؼادٍ ای بَ کشْر ها کزدٍ اًذ ّ .اهزّس هي هیل دارم در حالی کَ شوا بَ استمبال
آغاس رهضاى هی رّیذ ،بِتزیي آرسُّای خْد را بَ  1.5هیلیارد هسلواى سزاسز جِاى – ّ
خاًْادٍ ُا ّ دّستاى شوا – تمذین کٌن.
هي بزای بشرگذاشت رهضاى چشن اًتظار بَ ػِذٍ گزفتي هیشباًی افطار در اّاخز ایي ُفتَ ،ایٌجا
در کاخ سفیذ ُستن ّ ،هاٍ پز هُْبتی را بزای شوا آرسّ هی کٌن.
ػٌایات خذاًّذی ًصیب شوا باد.

