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যবফফায, ১৫ প্রভ, ২০১৬ 
 
 

সুইডেডন নতুন মসজিদ উডবোধন করডেন আহমদীযো মুসজেম িোমোডতর প্রধোন 
আহমদীযো মুসজেম িোমোডতর প্রধোডনর মোেডমোডত মোহমুদ মসজিদ উডবোধন 

 

 
 

আভদীযা ভুবরভ  ম্প্রদায আনন্দেয ান্দে প্রঘালণা কযন্দে প্রম, আভদীযা ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব 
প্রনো  ঞ্চভ খরীপা  মযে বভমযা ভরূয আভদ (আই .) ১৩ প্রভ ২০১৬  ুইন্দেন্দনয ভারন্দভান্দে 
ভাভুদ ভবজদ উন্দবাধন কন্দযন্দেন। এবি  এন্দদন্দ  আভদীযা ভুবরভ ম্প্রদান্দযয বনবভযে ববেীয 
ভবজদ। 
 
ভবজদ এয স্মাযক উন্দমাচন কযায য মাবনে হুমূয োাঁয ািাবক জুভু’আয খুেফা েদান কন্দযন 
মা  MTA ইন্টাযনযানার  এয ভাধযন্দভ ভগ্র বফন্দশ্ব যাবয ম্প্রচায কযা য । 
 
খুেফায মাবনে হুমূয ভবজন্দদয েকৃে াবিূণয উন্দেয আভদী ভুবরভন্দদয ূণয কযায 
েন্দযাজনীযোয াাাব এ জাভা’প্রেয দযন্দদয  অাধাযণ (আবেযক) কুযফানীয েংা কন্দযন। 
 
ভবজদ  তেবযয উন্দেয ম্পন্দকয ফরন্দে বগন্দয মযে বভমযা ভরূয আভদ(আই .) ফন্দরন: 
 



 

 
 

”আমরো, আহমদী মুসেমোনগণ, ককোন ইহিোগজতক েোডের িনয মসজিদ জনমমোণ কজর নো,বরং এগুডেো 
জনমমোডণ আমোডদর একমোত্র উডেশ্য হে ক োদোর ইবোদত করো এবং তোাঁর ুরস্কোর অিমন। এই সুন্দর 
মসজিদ জনমমোণ হডযডে বডে আমরো  কেন ধডর নো জনই কে আমরো আমোডদর দোজযত্ব সমূ্পণমরূড োেন 
কডরজে কোরণ বোস্তডব আমোডদর দোজযত্ব ককবে মোত্র শুরু হডযডে। আমোডদর এ মসজিদ আবোদ 
রো ডত হডব এবং এ মসজিডদ আডরো মোনুষডক সমডবত করডত হডব।” 
 

 



 

 
 

মযে বভমযা ভরূয আভদ(আই .) আযও ফন্দরন : 
 
"এ ন কেডহতু এই মসজিডদর বোর আনোডদর িনয উডমোজিত হডযডে তোই আনোডদর রস্পডরর 
মোডে েোেবোসো বৃজি করডত হডব এবং ইসেোডমর সতয ও শ্োজিূণম জশ্ক্ষোর জ্বেজ্বডে দৃষ্টোি স্থোন 
করডত হডব। মডন রো ডবন কে এ মসজিডদর প্রকৃত কসৌন্দেম তোর কোঠোডমো বো নকশ্োয নয বরং এজি 
আনোডদর হৃদয ও কডমমর আধযোজিক কসৌন্দডেমর মোডে জনজহত।” 
 
খরীপা ভাভুদ ভবজদ বনভযান্দণ স্থানীয আভদী ভুরভানন্দদয ফযবিগে আবেযক েযান্দগয বকেু 
উদাযণ  ফণযনা কন্দযন। নাযী, ুরুল ও বশু কন্দর এন্দে  অং গ্রণ কন্দযন। 
 
উদাযণস্বরূ, এক ফযবি োয গাব়ি বফবি কন্দযন্দেন, বকেু ভবরা অরংকাযাবদ দান কন্দযন্দেন এফং 
বশুযা োন্দদয াে খযন্দচয িাকা বদন্দযন্দে। বেবন(আই.)ফন্দরন এই ফ উৎগয ফযবিভান প্রখাদায 
আীল রান্দবয জনয  কযা ন্দযন্দে। 
 
ভবজন্দদয অফস্থান ম্পন্দকয  মযে বভমযা ভরূয আভদ(আই .) ফন্দরন: 
 
 



 

 
 
"মোডে মোডে সোংবোজদকরো আমোডক জিজ্ঞোসো কডরন ককন আমরো একজি জনজদমষ্ট িোযগো বো একজি 
শ্হর মসজিডদর িনয েন্দ কজর। সতয এই কে মোেডমোর বো এর  অনয ককোন িোযগোর ককোন জনিস্ব 
তোৎেম কনই। আমোডদর একমোত্র উডেশ্য এমন একজি িোযগোয মসজিদ গডে কতোেো কে োডন 
আহমদী মুসেমোনরো সবমশ্জিমোন ক োদোর প্রোথমনো করোর িনয একজত্রত হডত োডরন।” 
 

 



 

 
 

খরীপা ফন্দরন, প্রখাদাো’রায একত্বফান্দদয েবে ভানুলন্দক আভন্ত্রণ জানান্দনা এফং ইরাভ ম্পন্দকয 
বভেযা ধাযণায দুযীবূে কযা  আভদী ভুরভানন্দদয দাবযত্ব । 
 
মযে বভমযা ভরূয আভদ(আই .) ফন্দরন: 
 
"স্থোনীয মোনুষ ইসেোম সম্পডকম কে েয এবং েুে কবোেোবুজে কোষণ কডর তো অবশ্যই আনোডদর দূর 
করডত হডব এবং ইসেোডমর সজতযকোডরর শ্োজিূণম জশ্ক্ষোগুডেো তোডদর বযো যো করডত হডব। এ কদডশ্র 
সরকোর ও সোধোরণ িনগণ এ মসজিদ জনমমোণ করডত জদডযডেন সুতরোং এর জবজনমডয আনোডদর 
সবমদো তোডদর প্রজত সহোনুেূজত কদ োডনো এবং স্রষ্টোর সজিকডি আনোর কিষ্টো করো প্রডযোিন।”   
 
বফন্দশ্বয ফেযভান বযবস্থবে ম্পন্দকয ফরন্দে বগন্দয এফং  স্থানীয আভদী ভুবরভন্দদয োন্দদয দাবযত্ব 
স্মযণ কবযন্দয  মযে বভমযা ভরূয আভদ (আই .) ফন্দরন: 
 
"এিো গেীর আডক্ষডর জবষয কে আি সবডিডয কবজশ্ অননকয ও বন্দ্ব মুসজেমডদর মোডে কদ ো েোয। 
অতএব আহমদী মুসেমোনডদর দোজযত্ব ইসেোডমর শ্োজিূণম জশ্ক্ষোর উজ্জ্বে দৃষ্টোি স্থোন করো এবং 
দূরদূরোি এর সতয ও সুন্দর বোতমো দূর দূরোডি েজেডয কদযো।" 


