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رمضبن المجبرک دے موقغ تے صدر دا پیغبم
مشیل تے میں امریکی لوکبں ولوں امریکہ اتے پوری دنیب دے مطلمبنبں لئی اپنیبں نیک خواہشبں دا
اظہبر کردے آں۔ تطبں ضجھ نوں رمضبن دی مجبرک ہووے۔
رمضبن المجبرک ضبل دا اوہ مہنہ اے جہدے وچ پوری دنیب دے مطلمبن ،ایمبن دی حکمت تے ہدایت،
تے اوہنبں ذمہ داریبں دی یبد منبؤندے نیں جہڑیبں اک انطبن دی دوجے انطبن اتے ضوہنے رة لئی
نیں۔ ایہ اوہ ویال اے ،جدوں خبندان اکٹھے ہوندے نیں ،دوضت تے ثیلی افطبر دا انتظبم کردے نیں،
تے رل مل کے روٹی کھبندے نیں۔ پر رمضبن پوری ػجبدت تے ریبضت دا مہینہ وی اے۔ اوہ ویال اے
جدوں مطلمبن دن وچ روزے رکھدے نیں تے راتیں ػجبدت کردے نیں؛ جدوں مطلمبن ہر تھبن دے
لوکبں لئی موقؼیبں تے خوشحبلی دے واھے لئی دوجیبں دی مدد کردے نیں۔ اضیں ضجھبں نوں ایہ گل
یبد رکھنی چبہیدی اے کہ اضی جہڑی دنیب اضبرنب چبہندے آں ،تے جہڑی ثدلیبں لیبؤنب چبہندے آں ۔۔۔
اوہنبں دی شروػبت ضبڈے دالں تے ضبڈی کمیونٹیبں توں ہونی چبہیدی اے۔
ایہ دینی شؼبئر ضبنوں ضبنجھے اصوالں دے نبل نبل ،انصبف ،ترقی ،رواداری تے ضبرے ثندیبں دی
ػست دے واھے وچ اضالم دے کردار دی یبد دواندے نیں۔ رمضبن اک ایہوجہے ػقیدے دی خوشی
منبون دا مہینہ اے جہڑا ثہت ذیبدہ تنوع اتے نطلی ثراثری لئی جبنیب جبندا اے۔ ایتھے امریکہ وچ
رمضبن ایص حقیقت دی یبد دواندا اے کہ اضالم ہمیش توں امریکہ دا حصہ رہیب اے ،امریکی مطلمبنبں
نے ضبڈے ملک لئی ثہت ضبریبں خدمتبں انجبم دتیبں نیں۔ اتے اج جدوں تطی رمضبن المجبرک نوں
جی آیبں نوں کہ رہے او ،میں پوری دنیب دے ڈیڑھ ارة مطلمبنبں ،تہبڈے خبندانبں اتے دوضتبں لئی
اپنی ضت توں چنگیبں خواہشبں دا اظہبر کرنب چبہندا آں۔
میں ایص ہفتے دے اخیر وچ ایتھے وھبئیٹ ھبؤش وچ اک افطبر ڈنر دی میسثبنی کر کے رمضبن دی
خوشی منبون دا انتظبر کرہیب واں۔
رة ضوہنب تہبنوں اپنے حفظ و امبن وچ رکھے۔

