
 

۱۹ – یډکوو او رمضان  

 ړو پام د لپاره دونکویاوس مسلمانو دید شوي کیشر لخوا خلکو ېدیعق او منظر پس لیالبیب یرډی د مرکزونه ېنګهستو د

 پیښه د روژې مبارکه میاشت ده - تمه کیږي د اپریل په ۲۴ پیل او د می تر ۲۴ پورې به دوام وکړي.

 لپاره دونکویاوس د ممکن دا ېچ ویږپوه ږمو.ولري ریتوپ ېک کال ېپد به روژه ، امله له ۍناروغ ۱۹-  یډکوو اوسني د

 د لپاره وړخوا يګړانځ او ونوځلمون نيځور د ېچ ید وخت ېداس ولډ زیدود په رمضان ېچ کهځ ، شي ثابت ستونزمن

. شي وصل سره وړغ ېولنټ او ۍکورن  

 مرکزونو د خاطر په دویرس د ته اویتړا دونکویاوس مسلم ریغ او مسلمانانو د ېک اشتیم په ېروژ د به رانیمد مرکز د

. کوي ارګنټی ۍهمکار ېزیی سوله او زغم ، درناوي متقابل د ېچ يړوک اقدامات لپاره قیتطب د ته ېچلون نيځور  

. ندي برعکس او ندي مخالف ېچ وي ارښیهو خهڅ تیوضع چا هغه د دیبا کوي ساتنه ېروژ د ېچ کسان هغه  

: کوي یاځ په یاځ انیش لپاره ړمالت دونکویاوس د مرکزونه ږزمو  

 سيین روژه ېچ ېاویاسانت یچمتووال لپاره کسانو هغو د ای برابرول وخت وړخوا د 

 زیولنټ او ېمشور ایروغت ېعام د او وي خوندي ېچ لري یاځ ېداس لپاره هځلمان د خلک ېچ کول ترالسه ډاډ 

 وي سم سره ودونوښالر نټوا

 کول چمتو معلومات هړا په لونویبد یمجاز د ته وډغون زویدود لپاره افطار او هځلمان د 

 .وي ېپات یاځ خپل په به ېوونښالر مرکز او ږصځ د رولونهټکن او تونهیمحدود اوسني ، سره خطر دیږل د روسیو د

 کوو تنهښغو ۍهمکار او پوهاوي د ستاسو ږمو. یدیک شي نه ډېغون ېولنیزټ ای دونکيیل بهرني یڅه ېچ ده مانا ېپد دا

 .شي منډاډ ایروغت او تیامن کارمندانو او دونکویاوس ولوټ د ږزمو وڅتر

 مشوره شورا امامانو د ډنیرلیآ د

 انیب هړا په زیاغ ېهغ د ېک اشتیم مبارکه په ېروژ د او ایپراخت ۱۹- یډکوو د(  ائي سي ائي) شورا امامانو د ډنیرلیآ د

:ړک خپور  

https://departmentofjusticeandequalityipassupport.newsweaver.com/1q4x8ww0a4/1hkb

3efh7qe1l01y9ghpya/external?email=true&a=6&p=10878&t=14494 

 ۍمشر په يړغ د ۍکورن د ېک کور په ونهځلمون ېچ کوي زیاندړو او کوي ادونهی ډنځ ونوځلمون د ېک جوماتونو په دا

 .شي ترسره

 لرونکي ېمسل ایروغت د ېچ هړوک یې ادونهی خو سيیون روژه ېک اشتیم په ېروژ د به مسلمانان ېچ يیږک تمه الهم دا

 .يیږک المل انیز د روژه ېچ ېریچ لري شتون ازاتیامت لپاره خلکو

 د ، لري ایتړا ته نټوا زیولنټ ېچ ديیږک هړغا ته وونوښالر ایروغت د ېچ کوي تنهښغو خهڅ مسلمانانو له ائي سي ائي

 .يړورک بلنه لپاره افطار د ته نورو او يړوک هډډ خهڅ افطار له ېجمع

نکونهیل او لونهیبد یواقع  
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 ېد د ته دونکویاوس. يړک اسانه ړېک زده او ولولوټرا ېدیعق مجازي د وڅتر لري شتون ونهیاځ لیالبیب نویسرچ نیآنال د

. وي نهیسرچ پراخه ړمالت د به کول نیتضم ېکړیا ي-ؤي هښ د سره وونوښالر انهښرو د او کول چمتو معلوماتو  

مرکز اسالمي ډنیرلیآ د  
https://islamireland.ie/ 

 لپاره امښما د ۴۵ ېدږن لخوا حلوا نيحس شيخ د/  ادونهی درس اسالمي د ، ېاندړو خهڅ هځلمان مغرب د شپه هره په ېروژ د

. ييږک نشر  

ټبنس اسالمي ډنیرلیآ د  

https://islamicfoundation.ie/ 

. شي چمتو لخوا نيالحس يیحی امام د به درسونه  

 د روژې خيمې پروژه "خالص افطار" – خبرتيا” په ډیری ښارونو کې زرګونه خلک د لمانځلو لپاره راټولوي.

. ساتي عناصر هیريخ او زيولنټ ېنځي اشتيم ېروژ د ېچ لري شتون پروژه یمجاز ړبشپ وی ، کالږس  

ې:وونښالر  

  www.openiftar.co.uk/my  ئړوک کيالسل ېک  لپاره ړېوڅک فتارېپعن# راغالست هښ اړیو د ستاسو: امګ ړیلوم

 . @openiftarئړک کیشر ېخبر او هړخوا ، ېتجرب یافطار #او ېانګویډیو ، عکسونه خپل سره :امګ دوهم

 بح ۍژوند ېک نلونويچ ويرسن زويولنټ په ږزمو دا ای زوم په ، ئړوک ونګډ ېک ولنهټ مجازي په ږزمو ځور هره :امګ ۳

 .ورئګو

 تجربه ېولنټ رمضان د ېچ ئړوک مرسته سره ږمو او ئړک ترالسه نکيل شوي ولټرا لیتمو شوي لیتمو د خپل :امګ لورمڅ

 !وړراو ته ېدرواز ېهر

 اتینظر عملي لپاره ولنوټ شتهيم ېديعق او مشرانو مذهبي د ېک طویشرا ۱۹- یډدکوو ۷ په لېاپر د ودښالر مهالهډلن WHOد

 باور د دا.کوي وتهګ په رول ګړیانځ ولنوټ - باور د او سازمانونو ټبنس پر باور ، مشرانو مذهبي د ، زونهیاندړو او

 ېديعق د ولډ يګړانځ په او ، کوي زیاندړو ودښالر هړا په کولو یاځوی سره اويتړا ايروغت ېعام د ېک نیتمر تونويفعال

 .ده شامله برخه وهی چلند یمجاز/  ېلر تونويفعال

 ليپ لخوا مذهبونو لپاره ېسول د او سفيونی د ۷ په لیاپر د کال ۲۰۲۰ د تښنو ۱۹ - یډکوو اساس په ېديعق مذهبي لوبلګ د

 مبارزه ېاندړو په ۍناروغ ۱۹- یډکوو د ، دي کول يړاويپ ېونڅه ېولنټ د او تونويفعال مذهبي ريشم ظګ د تښنو دا. شو

 ملي او ېوالړین لپاره وييمخن ديږل د روسیو ۱۹- یډکوو د ېچ یشو زیاندړو ېک ځنيم په تونوښنو نورو ېد د. ېک

 نورو د پرمهال کولو تهځنيرام لونویبد د ېچ ، يړوک تطابق خدماتو او مراسمو ، وډغون ېديعق د لپاره درناوي ته ېوونښالر

 .لري هړا ېپور فاصلو کيیفز او وډغون د لپاره توبیخوند او ايروغت

 يړغ کارمند د ېچ ووڅه تاسو ږمو ، لرئ ېتنښپو ای نهیښاند کومه هړا په ۱۹ - یډکوو ای رمضان د ولډ عمومي په تاسو که

   Ipasinbox@justice.ieسئيون کهړیا شئ یکول تاسو. ئړوک ېخبر سره ریمد مرکز د ای
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