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হলযােে  হহমদীা হমসিলহ সসমােীর ��ােের হােে  এিি েেমে হসিিেমর িিিি�তর রা�ে 

 ে�ীার শহের বাীেমল  িফীাে হসিিেমর িিিি�তর রা�ে এরেলে হযরে িহযরা হসরর  হহম 
 

 
 

 েে�র সােথ িাোেো যাে� েয, গে ৭ই অে�াবর ২০১৫  হহমদীা হমসিলহ িাহাে ��াে হযরে িহযরা হসরর  হহম দাড 

শহর  ে�ীাের  হহমদীা িাহােের �থহ হসিিম িেহরােের িিিি �তর রা�ে এেরের 

 

 
 

স�ািেে হযযর   ইই.  র োহএরে এেরে বাীেমল  িফীযাে  শািি   িেরা�িার রর.র হসিিমিি  িেহরাে সণ  হেল  িি 

হেব হলযােে  হহমদীা হমসিলহ িাহােের ি�েদী হসিিেমর উে�েশয িেিহরে হসিিমর 
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 ে�ীার শহেরর েদ�মিি লদর েহীর িোব িি�স হইস সহ ৫৫  র  অি�এ অিেিথ  েে উ�িরে িছেলের  হহমদীা হমসিলহ 

িাহাে হলযােের েযাশোল ে�িসেদে িহবােমে ের  র রাগিেএ ব েবযর হা�যেহ  র  েম ািেএ এাযরু হ শ্ হীর 

 

 
 

োর�র  ে�ীার  র েদ�মিি লদর েহীর িি�স হইস হযযর   ইই. েএ  ে�ীার শহের রাগে িাোের  

 ে�ীােরর েদ�মিি লদর েহীর িি�স হইস বেলেন  

 

“স�ািেে হযযর    িহ উিেী  এই বছের িজ�হে এেরিছ িএক োর �াে  হার েডেী অেেএ অি�এ  র োই  িহ  হার 

ব বয  মবই সসেেে� িমবর োর ব বয েশাো  হােমর সবার িেেযই অেেএ েবিশ ে্ি�যেরর  িহ শ�ম  েিমএমই বলব েয, 

 হহমদীা িাহােের হযলেদিে হল শািি  র োই  ে�ীার শহের  �োেমরেএ  িিরএিােব রাগেহর”   

 

হযযর   ইই. হযল ব বয রাে ে  বস বেলে েয, েেমে হসিিমিি “শািির  েলাএবিেরএা’’ োেহ �িরিডে হেব   

“হােবিািেেএ  এ�দএরেের  এিি উ�ােী” �িরেে হেবর  
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�া�ােেয ইসলাহ সণেএর েয িদিের স িৃ হেীেছ েস সণেএর বলেে িগেী হযযর   ইই. বেলেন 

 

“দিরাগযবশে বেরহাে িবে র অবরা  ই েয �া�ােেযর অেেএ হােম  হেে এের েয েয ােেই িএছম হমসলহাে  এ িাীগাী 

 এি�ে হী অথবা হসিিম িেহরাে এের অথবা েএাে েএক রা�ে এের েস ােেই েএাে িব�ম   �েের সসাবো রেীেছর 

 হেিএ িএছম েলাএ িােব েয েএবলহা� হমসলহােেমর উ�িরিেই োেমর সহােির শািি   িেরা�িা িেের এারে হেবর”   

 

হযরে িহযরা হসরর  হহম  েরা বেলেন  

 

“োই হসিিেমর িিিি �তর রা�েের সােথ সােথ  িহ   শহেরর হােম েএ িাোেে ডাই েয  হরা  ই হসিিেমর োহ 

বাীেমল  ফদীাে েরে িছ  র  র হােে হল ‘সএেলর িেেয শািি   িেরা�িার রর’র”  

 

হযযর   ইই. বেলে েয, হসিিমিি সহাি  এ�দএরেের   হােম েএ এােছ  োর  এিি উ�াী হেবর হযযর   ইই. বেলে, 

সহােির হহিএর �িরবেের   হসিিম শািি   িেরা�িার উ�স িহেসেব �হািেে হেবর 

 

 হহমদীা িাহােের �িে াোর  এিি এিবোর �সি র উে� �যবরএ িেিে বেলেন 

 

“ হহমদীা িাহােের �িে াো িলে েছে েয সহ� � িথবদ িব�ম   িেরা�িাহদেোর �ারা �াস হেী িগেীিছল  র োই শািি, 

িেরা�িা   সএল হােমে র  আেীর িেেয োেএ �াাােো হেীেছর োই সএল  হহমদ হসিিম  ই � িথবদর েয �ােিই েহাএো 

েএে ো সএল হােেবর শািি, িেরা�িা    আী  র রাের”  

 

িেিে  েরা বেলেন  

 

“ হােমর বযি গে িদবেে যিম  হরা েএাে বািি  েির এির েেব  হরা  িা িেি�ে এরেে ডাই েয েসিা  হে  এ িাীগা 

েয ােে  হরা সমরিেে   িেরা�ম েবা� এির  বস  হে  এ িাীগা েয ােে  হরা সিেযএার হােিসএ শািি    রাহ  র 

সােথ থাএেে �ারবর  এইিােব য ে  হরা  �াহর গ হ িেহরাে এির েসেেে� িএিােব সসব েয  হরা  এিি হসিিম িেহরাে 

এরব  র ো হােমে র েিে   হহিএর উে�েশয এরবর”  
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হযযর   ইই.বেলেন 

  

“ এিে সিেযএােরর হমসলহােের অ�েরর �িে িালবাসা   েসসহামরয �মশরে এরা  বস সহােি শািি রেএ িহসােব এাি এরা 

অবশয এেরবযর োই  িা �িরপার এরা মরএার েয,  ই হসিিম যার িিিি �তর রা�ে  ি এরা হে� ো সএেলর শািি, 

িেরা�িা   �িব� উ�াসোর রাে িহেসেব উ�ল িেমশরে স িৃ এেরর”   

 

 
 

হযযর   ইই.  েরা বেলেন  

 

“ ই হসিিম েএােোিমে সহােির শািিেএ হহিএর হমে  েফলেবোর   হসিিম এ েই িবিািে   শশোর উি��এ িহেসেব 

এাি এরেবোর বরস  িি হােবিািেেএ  এি�এরেের এাি এরেবর  িি স িৃ এরেব সিেযএােরর  াে ি   িালবাসারর 

 হহমদীা হসিিমসহযহ হল শািির  েলাএবিেরএা যা সহািেএ িালবাসা, িহহেি ো   �ররিরএ আ�ার �ারা  েলািএে 

এেরর  ই হসিিম েথেএ  �োরা েম েে �ােবে িএিােব ইসলােহর শািির অিেএার   �েহরর রা�দেো �িেিি িমেএ  ল ল 

এরেছর 

 

 হহমদীা িাহােের �হরদী েেো বেলে েয, সিেযএােরর হসিিম �হর   অেযােয �িরডী িেিবরেশে  সএল শািিি�ী হােম েএ 

রাগে িাোীর 
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হযযর   ইই. বেলেন 

 

“ হার  িা �িরপার এরা উিডে েয, েযেহেম হসিিম  �াহর রর িহেসেব গেয এরা হী েসেহেম ো সএল শািিি�ী হােমে র 

িেেয উজম র   হােমর হসিিেমর েএাে লম�ািীে এাযরু হ েেই  বস ো েএাে েগা�ে উে�েশয  েির েীর বরস  র মরিা 

 হেিএ সএল সিেযএার হসিিেমর মরিা সবার িেেয সবরমা ে ালার” 

 

হযমর   ইই. রােদী এে র�ে   সএলেএ  হহমদীা িাহােেএ  ে�ীার শহের হসিিম িেহরােে সহেযািগো এরার িেেয 

�েযবাম িািেেী অেম াে সহা� এেরের  

 

 
 

হযযর   ইই.বেলেন 

  

“হসিিম িেহরােে রােদী এে র�ে   সএেলর সহেযািগোর িেেয  িহ  হার  িিরএ এ ে�ো �এাশ এরিছর  �োেমর মীা 

  উজম  হমেীর এারেে �যেবরর বিবে   হযলমহ বযি রা   ে সিেযএার �হরদী রা�দেো িেেী বসবাস এরার সমেযাগ ে�েীেছ 

 বস শদ�ই োরা েব িেিহরে হসিিেম ইবামে এরার সমেযাগ �ােব, ইেশা�াহর োরা েয শািির সােথ বসবাস এরেে �ারেছ োর 

িেয   িািে    র হােম  �শসসার মািবমারর”  
 

হযরে িহযরা হাসরর  হহম োতর ব েবযর েশে  বাীেমল  িফীাে হসিিেমর িিিি �তর রা�ে এেরের 
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হযযর   ইই.  র স�ািেে  দ হযরে  হেমল সবমহ েবগহ  �তর রা�ে এেরে  বস  র�র েএকদী, িােদী   রােদী  হহমদ 

হমসিলহ এহরএেরারা �তর রা�ে এেরেরই 

 

হযযর   ইই.  র েেে েি িেরব েমাীার হ�য িমেী অেম ােিি েশ  হীর 
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	হল্যান্ডে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধানের হাতে একটি নতুন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
	আল্মেয়ার শহরে বায়তুল আফিয়াত মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ
	সম্মানিত হুযূর (আই.) এর নামকরণ করেন বায়তুল আফিয়্যাত (শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর)। মসজিদটি  নির্মাণ সম্পন্ন হলে এটি হবে হল্যান্ডে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় মসজিদের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ।
	আল্মেয়ার শহরের ডেপুটি লর্ড মেয়র জনাব ফ্রিৎস হুইস সহ ৫৫ এরও অধিক অতিথি এতে উপস্থিত ছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত হল্যান্ডের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হিবাতুন নর এর স্বাগতিক বক্তব্যের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।
	তারপর আল্মেয়ার এর ডেপুটি লর্ড মেয়র ফ্রিৎস হুইস হুযূর (আই.) কে আল্মেয়ার শহরে স্বাগত জানান।
	আল্মেয়ারের ডেপুটি লর্ড মেয়র ফ্রিৎস হুইস বলেন:
	“সম্মানিত হুযূর ও আমি উভয়ে একই বছরে জন্মগ্রহন করেছি কিন্তু তার জ্ঞান আমার চেয়ে অনেক অধিক আর তাই আমি আমার বক্তব্য খুবই সংক্ষেপে দিব। তার বক্তব্য শোনা আমাদের সবার জন্যেই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি শুধু এতটুকুই বলব যে, আহমদীয়া জামাতের মূলনীতি হল শান্তি ...
	হুযূর (আই.) মূল বক্তব্য রাখেন এবং বলেন যে, নতুন মসজিদটি “শান্তির আলোকবর্তিকা’’ নামে পরিচিত হবে ও “মানবজাতিকে একত্রীকরণের একটি উপায়ে” পরিণত হবে।
	হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আরো বলেন:
	“তাই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সাথে সাথে আমি এ শহরের মানুষকে জানাতে চাই যে আমরা এই মসজিদের নাম বায়তুল আফীয়াত রেখেছি আর এর মানে হল ‘সকলের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর’।”
	হুযূর (আই.) বলেন যে, মসজিদটি সমাজ একত্রীকরণের ও মানুষকে কাছে আনার একটি উপায় হবে। হুযূর (আই.) বলেন, সমাজের হুমকির পরিবর্তে এ মসজিদ শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস হিসেবে প্রমাণিত হবে।
	আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার একটি কবিতার পংক্তির উল্লেখপূর্বক তিনি বলেন:
	“আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা লিখেছেন যে সমগ্র পৃথিবী বিপদ ও নিরাপত্তাহীনতার দ্বারা গ্রাস হয়ে গিয়েছিল আর তাই শান্তি, নিরাপত্তা ও সকল মানুষের আশ্রয়ের জন্যে তাকে পাঠানো হয়েছে। তাই সকল আহমদী মসজিদ এই পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোকনা কেন তা সকল মানবের শান্তি, নি...
	তিনি আরো বলেন:
	“আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যদি আমরা কোন বাড়ি তৈরি করি তবে আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই যে সেটা এমন এক জায়গা যেখানে আমরা সুরক্ষিত ও নিরাপদ বোধ করি এবং এমন এক জায়গা যেখানে আমরা সত্যিকার মানসিক শান্তি ও আরাম এর সাথে থাকতে পারব। একইভাবে যখন আমরা আল্লাহর গৃহ নির...
	হুযূর (আই.)বলেন:
	“একজন সত্যিকারের মুসলমানের অপরের প্রতি ভালবাসা ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করা এবং সমাজে শান্তি রক্ষক হিসাবে কাজ করা অবশ্য কর্তব্য। তাই এটা পরিস্কার করা দরকার যে, এই মসজিদ যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন আজ করা হচ্ছে তা সকলের শান্তি, নিরাপত্তা ও পবিত্র উপাসনার স্থ...
	হুযূর (আই.) আরো বলেন:
	“এই মসজিদ কোনোদিন সমাজের শান্তিকে হুমকির মুখে ফেলবেনা। এ মসজিদ কখনই বিভাজন ও শত্রুতার উদ্দিপক হিসেবে কাজ করবেনা। বরং এটি মানবজাতিকে একত্রিকরণের কাজ করবে। এটি সৃষ্টি করবে সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার। আহমদীয়া মসজিদসমূহ হল শান্তির আলোকবর্তিকা যা সমাজ...
	আহমদীয়া জামাতের ধর্মীয় নেতা বলেন যে, সত্যিকারের মসজিদ ধর্ম ও অন্যান্য পরিচয় নির্বিশেষে সকল শান্তিপ্রিয় মানুষকে স্বাগত জানায়।
	হুযূর (আই.) বলেন:
	“আমার এটা পরিস্কার করা উচিত যে, যেহেতু মসজিদ আল্লাহর ঘর হিসেবে গণ্য করা হয় সেহেতু তা সকল শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্যে উন্মুক্ত।  আমাদের মসজিদের কোন লুক্কায়িত কার্যক্রম নেই এবং তা কোন গোপন উদ্দেশ্যে তৈরি নয়। বরং এর দরজা এমনকি সকল সত্যিকার মসজিদের দরজা সবা...
	হুযুর (আই.) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সকলকে আহমদীয়া জামাতকে আল্মেয়ার শহরে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।
	“মসজিদ নির্মাণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সকলের সহযোগিতার জন্যে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনাদের দয়া ও উন্মুক্ত হৃদয়ের কারণে পূর্বের বঞ্চিত ও মযলুম ব্যক্তিরা এখন সত্যিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছে এবং শীঘ্রই তারা নব নির্মিত...
	হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ তাঁর বক্তব্যের শেষে বায়তুল আফিয়াত মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
	হুযূর (আই.) এর নেতৃত্বে নিরব দোয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

