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মসবিদ হামলার েবিবিয়ায় বিউবিলযান্ড সরকার ও িিগণের পদণেপসমূণহর েশংসা করণলি 
আহমদীয়া মুসবলম িামা'প্রির বিশ্ব প্রিিা 

 
 

“আবম প্রদায়া কবর প্রেি মুসবলম িাবিসমূহ নিবিকিার এ িমুিা প্রেণক বশো গ্রহে কণর এিং েণিযণক সকল েকার 
ধমচবিবিক বিণেষ দূর করণি বিি বিি িূবমকা রাণে – হেরি বমেচা মসরূর আহমদ (আই.) 

গি ২২ মার্চ ২০১৯, আহমদীয়া মুসবলম িামা’প্রির বিশ্ব েধাি ও পঞ্চম েলীফা হেরি বমেচা মসরূর আহমদ (আই.) 
গি সিাণহ িাইস্টর্াণর্চ সংঘবিি মসবিদ হামলার পরিিচীণি বিউবিলযান্ড েধািমন্ত্রী প্রিবসন্ডা আর্চািচ, বিউবিলযান্ড 
সরকার ও এর িিগণের েবিবিয়ার েশংসা কণরি। 

লন্ডণির িায়িুল ফুিূহ মসবিণদর িা র সািাবহক িুমু’আর েু িার প্রশষাংণশ হেরি বমেচা মসরূর আহমদ (আই.) 
পুিরায় এ হামলা িা র প্রশাক ও দু ে েকাশ কণরি। 

হিাহিণদর িিয প্রদায়া করণি বগণয় হেরি বমেচা মসরূর আহমদ (আই.) িণলি: 

“বশ সহ  ণিক বিরীহ মািুষ ধমচীয় ও িাবিগি বহংসার িিয শাহাদি িরে করণলা।  আ াহিা’লা িাণদর সকণলর 
উপর রহম ক ি এিং প্রশাক স িণদর নধেচয দাি ক ি।” 

হেরি বমেচা মসরূর আহমদ (আই.) এরপর  বিউবিলযান্ড সরকাণরর িা েবেক ও সহািুিূবিপূেচ েবিবিয়ার েশংসা 
কণর িণলি প্রে মুসবলম সরকারসমূণহর বিউবিলযাণন্ডর প্রিি ণ র আর্রে লেয করা উবর্ি ও িাণদর প্রেণক বশো 
গ্রহে করা উবর্ি। 



 

হেরি বমেচা মসরূর আহমদ (আই.) িণলি: 

“প্রে  সাধারে ও উ  নিবিক প বিণি বিউবিলযান্ড সরকার, এিং বিণশষ কণর এর েধাি মন্ত্রী, এ হামলায় 
েিুযির েদাি কণরণ  িা  িুকরেীয় এিং িূয়সী েশংসার প্রোগয।  এবি ব ল সপ্রিচা  মাণির এক েবিবিয়া এিং 
আবম প্রদায়া কবর প্রেি মুসবলম প্রদশ ণলা নিবিকিার এ  িুকরেীয় দ  া  প্রেণক বশো গ্রহে কণর এিং সকল েকার 
ধমচবিবিক বিণেষ দূর করণি বিি বিি িূবমকা পালি কণর।” 

স াবিি  েূর এ বিপয়চণয়র মু ণিচ িাণদর সমণিদিা ও  দয় বি  াণিা েিুযিণরর িিয বিউবিলযাণন্ডর িিগণেরও 
েশংসা কণরি। 

হেরি বমেচা মসরূর আহমদ (আই.) িণলি:  

“(বিউবিলযাণন্ডর) িিগেও পূেচ সমেচি েদাি কণরণ । প্ররবর্ও ও প্রিবলবিশি প্রস ার ণলা প্রঘাষো কণরণ  প্রে 
মুসলমািণদর সাণে একািিা েকাণশর উণ ণশয িারা আি িুমু’আর সময়  আোি’ ের্ার করণি। এমিবক, 
ব স্টািসহ  ণিক  মুসবলম িারী প্রঘাষো কণরণ  প্রে সমেচি ও সমণিদিার েিীক বহণসণি িারা মাোয়  া ফ িা 
বহিাি পবরধাি করণি।  আ াহিা’লা িাণদর স  কমচ প্রক কিুল ক ি।” 

স াবিি  েূর প্রসই সকল মুসলমািণদর  মাি ও নধণেচযরও েশংসা কণরি োরা মসবিণদর উপর এ হামলায় িাণদর 
বিকিা ীয় িা বেয়িিণদর হাবরণয়ণ ি। 

স াবিি  েূর বিণশষিাণি এক মুসবলম িারীর েশংসা কণরি বেবি বিি  ামী ও পু ণক এ হামলায় হারাণিার পরও 
  সাধারে নধেচয ও দ  বর্িিা েদশচি কণরণ ি। 

িা র ি ণিযর প্রশষাংণশ হেরি বমেচা মসরূর আহমদ (আই.) িী  িাষায়   সকল র্রমপ ী মুসবলম প্রগা ী ণলার 
বি া কণরি োরা েবিণশাণধর িিয আ াি করণ । 

বিবি িযােযা কণর িণলি প্রে, এমি েবিবহংসা প্রকিল বিণেষ ও শ িার এক দু র্িণকই প্রর্ণক আিণি। 

বমেচা মসরূর আহমদ (আই.) প্রদায়া কণরি: 

“আ াহিা’লা মুসবলম বিশ্ব প্রেণক এমি র্রমপ ী প্রগা ী ণলাণক বিমূচল কণর বদি এিং বিণশ্ব ইসলাণমর েক ি, 
শাব পূেচ বশো বি ার লাি ক ক।” 


