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Käre premiärminister,
Till följd av den pågående COVID-19-pandemin, tar jag tillfället i akt att skriva till dig och för det första
vill jag framföra min djupaste sympati och uppriktiga kondoleanser till dig, din regering och folket i din
nation för förlusten av liv och lidande orsakat av detta virus i Australien. Samtidigt vill jag också uttrycka
min uppskattning för de åtgärder din regering har vidtagit i rätt tid för att begränsa antalet dödsfall
och för att begränsa spridningen av coronaviruset. Ändå talar många experter om möjligheten till en
andra våg av COVID-19 så nationerna får inte bli självbelåtna och därför uppmanar jag er regering att
fortsätta att vidta alla möjliga försiktighetsåtgärder för att skydda folket i er nation.
Även om jag aldrig tidigare har skrivit till Australiens premiärminister, har jag tidigare skrivit till ledarna
för flera nationer och uppmanat dem att prioritera fred och säkerhet i världen, och mot bakgrund av
de turbulenta tider som vi befinner oss i har jag nu ansett det nödvändigt att skriva till dig.
Innan jag vänder mig till det egentliga syftet med mitt brev är det väsentligt att nämna att jag är den
världsomfattande religiösa ledaren för Islams Ahmadiyya Samfund, som grundades i Qadian, Indien år
1889 av Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom). Vid hans framträdande, hävdade han att
Gud den Allsmäktige hade skickat honom som reformator för hela världen, enligt profetiorna av den
Helige Profeten i Islam (Allahs frid och välsignelser vare med honom), för att uppmärksamma hela
mänskligheten om att erkänna sin Skapare och behovet av att uppfylla Hans rättigheter. Dessutom
skickades han för att uppmana mänskligheten om det pressande och brådskande behovet av att
uppfylla rättigheterna för Guds skapelse så att fred, rättvisa och en anda av ömsesidig respekt och
kärlek kunde etableras i alla delar av världen.
Dessutom varnade han för att naturkatastrofer skulle komma att öka som en varning för
mänskligheten från himlen ovan om att erkänna existensen av Gud den Allsmäktige och för att uppfylla
varandras rättigheter. Historien vittnar om det faktum att sedan han varnade om detta för mer än ett
sekel sedan, har förekomsten av naturkatastrofer, såsom jordbävningar, ökat betydligt, medan andra
katastrofer och spridningen av dödliga virus regelbundet har drabbat världen med förödande och
dödligt resultat.
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (frid vare med honom) sade:
”Frågan om en persons tro eller otro kommer att avgöras i livet Härefter. Dessa naturkatastrofer och
hemsökelser som inträffar eller genom vilka tidigare nationer förgjordes var inte enbart på grund av

deras otro. Snarare gick de under på grund av sitt högmod, sin överträdelse och ondska. Även Farao
förgjordes inte på grund av sin otro, utan på grund av de orättvisor och brutaliteter han begick.”
Vi tror att Allah den Allsmäktige har skapat mänskligheten som den bästa av hela skapelsen, och detta
beror på Hans särskilda band av kärlek till mänskligheten. Därför har vi som människor en
grundläggande skyldighet att respektera och hedra varandra och göra allt för att bygga en harmonisk
värld där alla folks och samhällens rättigheter värderas och skyddas, oavsett kast, tro eller färg.
Om vi misslyckas med att skydda varandras rättigheter kommer vi, förutom naturkatastrofer och
spridning av smittsamma sjukdomar, också tvingas uthärda de skrämmande konsekvenserna av
självförvållade, mänskligt skapade katastrofer, som tidigare generationer upplevt under Första och
Andra världskriget. Med tanke på att den moderna världen nu liknar en global village, kan
konsekvenserna bli mycket dödligare och mer långtgående, så det skulle vara fåfängt om man antog
att Australien och dess folk skulle räddas från inblandning om ett Tredje världskrig skulle bryta ut.
Historien visar oss att när en stor internationell kris inträffar leder det alltid till allvarliga ekonomiska
konsekvenser och utan tvekan har COVID-19 lagt en ekonomisk belastning utan motstycke på många
länder och alla tecken pekar på att den ekonomiska situationen är på väg att bli mycket värre de
kommande veckorna, månaderna och åren framöver. Historien underrättar oss också om att när
ekonomier lider så förvärras befintliga spänningar eller att nya former av hat utvecklas, och de
ekonomiska problemen avger ofta en gnista som antänder flammorna av fysisk krigföring och
konflikter. Mot bakgrund av detta har det varit oroväckande att lära känna genom media om en
växande klyfta mellan Australien och Kina, och jag vill verkligen uppmana till återhållsamhet och
tålamod från alla håll.
Under denna tid har flera nationer utvecklat kärnvapen och jag är rädd för att vissa ledare inte ens
skulle tänka efter innan de tillämpar sådana omänskliga och dödliga vapen. Följaktligen är det viktigt
att i stället för att låta frustrationer växa, missnöje att gro och hat att slå rot, måste alla nationer och
alla folk spela sin roll för att främja en anda av nåd, medkänsla och tolerans inom sina länder och över
gränserna så att den varaktiga världsfreden kan säkras. Alla våra ansträngningar måste fokuseras på
att skydda våra barn och framtida generationer från de dödliga konsekvenserna av de destruktiva
vapen som har potential att förstöra världen som vi känner den och resultera i att generationer av barn
föds med förlamande fysiska eller intellektuella funktionshinder. Må det inte vara så att istället för att
minnas oss med kärlek och stolthet, så ska vår eftervärld förtvivlas då de nämner oss och förbanna oss
för att ha efterlämnat en värld av misär och bedrövelse.
Mot bakgrund av allt jag har sagt är det min uppriktiga och ivriga begäran till dig, ledaren för ett stort
och framträdande land, att spela din roll och göra alla möjliga ansträngningar för att säkerställa
världens fred och säkerhet så att ditt namn omnämns bland de ledare som strävat efter fred och
rättvisa snarare än bland dem som drivit världen mot krigföring och konflikt.
Jag ber att Allah den Allsmäktige gör det möjligt för dig att alltid agera till fördel för mänskligheten och
i intresset av världens fred och välstånd.
Med välönskningar och böner,
Med vänliga hälsningar

Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V
Ledare av det globala Islams Ahmadiyya Samfund
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