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Hans excellens Muhammadu Buhari,
President av den Federala Republiken av Nigeria
Nigerian President Complex,
Aso Rock Presidential Villa
Abuja, Nigera
26 juni 2020
Käre herr President,
Jag ber genom Allahs, den Allsmäktiges, nåd och barmhärtighet att den nuvarande världskrisen
orsakad av COVID-19-pandemin ska upphöra så snabbt som möjligt och att mänskligheten ska räddas
från coronavirusets korta och långsiktiga effekter så mycket som möjligt. I Nigeria har människor också
förlorat sina liv på grund av denna hemsökelse och för detta vill jag framföra mina djupaste sympatier
och kondoleanser till dig, din regering och alla medborgare i din nation.
Som den religiösa ledaren för det världsomspännande Islams Ahmadiyya Samfund skriver jag till dig
direkt för första gången, även om vårt Samfund sedan länge har varit etablerat i Nigeria och har ett
stort medlemskap. Med Allahs nåd har vi etablerat Ahmadiyya skolor och sjukhus i ditt land som tjänar
lokalbefolkningen, oavsett deras religion eller tro, och på grund av detta är vårt samfund välkänt i
Nigeria.
Med Allahs nåd är Islams Ahmadiyya Samfund på en internationell nivå nu etablerat i mer än 210
länder och territorier i världen och vårt mål är att sprida Islams sanna och fredliga läror. Enligt
profetiorna från den Helige Profeten av Islam (Allahs frid och välsignelser vare med honom) var en
reformator avsedd att komma för att föra mänskligheten tillbaka mot Gud den Allsmäktige och att
uppmärksamma människorna om att uppfylla varandras rättigheter så att fred och harmoni skapas
över hela världen.
Enligt vår tro skickades grundaren av Islams Ahmadiyya Samfund, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad från
Qadian, Indien till världen som uppfyllelse av profetiorna från den Heliga Profeten av Islam (Allahs frid
och välsignelser vare med honom). Efter sitt anspråk meddelade han att han skickats av Allah den
Allsmäktige med två huvudsakliga uppdrag - att upplysa mänskligheten om det trängande behovet av
att uppfylla sin Skapares rättigheter och att uppfylla de rättigheter som vi är skyldiga varandra. Som
du utan tvekan är medveten om är Islam den religion som mer än någon annan har lagt stor vikt vid
att uppfylla Guds och mänsklighetens rättigheter.
Den Helige Profeten av Islam (Allahs frid och välsignelser över honom) tillkännagav att en sann ledare
för en nation är den som tjänar sin nation och sitt folk med uppriktighet och ödmjukhet. Förvisso, den

största tjänsten du kan göra för din nation är att införliva hos folket av Nigeria en anda för att uppfylla
rättigheterna för den Allsmäktige och varandra. Därför är det min uppriktiga begäran till dig att du,
som president i Nigeria, försöker införa dessa grundläggande värderingar i din nation.
Under det senaste århundradet har världen beskådat den frekventa förekomsten av olika former utav
naturkatastrofer och spridandet av dödliga virus. Förvisso har effekterna av coronaviruset varit utan
motstycke, dåd det orsakat flertalet dödsfall globalt och gjort stora delar av världen virtuellt
stillastående. Då vi genomlider så extraordinära tider är det förbindande för oss att fokusera vår
uppmärksamhet mot Allah den Allsmäktige, att uppfylla Hans rättigheter och även de av Hans skapelse,
så att mänskligheten istället för att ådraga oss hans vrede ska så frukterna av Hans kärlek och
barmhärtighet.
Som en direkt konsekvens av pandemin hägrar vid horisonten ett intensivt globalt ekonomiskt tumult
och jag fruktar att det kan leda till att nationer, särskilt stormakterna, vänder sig emot varandra och
att hat och rivaliserande ska koka över och mynna ut i krig och konflikt. När dominanta och mäktiga
nationer dras in i krig så omsluts även de mindre makterna och utvecklingsländerna i konflikten i någon
form och därför bör varje försök göras för att förhindra att sådana fruktansvärda omständigheter
uppstår.
Jag är övertygad om att Afrika har en viktig roll att spela i den framtida världsfreden, och som det mest
befolkade landet i kontinenten så kan och bör Nigeria spela en huvudsaklig roll i detta arbete. Om krig
utbryter i andra delar av världen, så bör den afrikanska kontinenten göra sitt yttersta för att skydda sig
själv från deltagande eller inblandning så att man kan säga att åtminstone en del av världen förblir
fredlig och säker och en kontinent där humana värderingar upprätthålls och Allah den Allsmäktiges
rättigheter uppfylls.
Förvisso, om folket av Nigeria och regeringen utför sina skyldigheter med ärlighet och uppriktighet,
och uppfyller sin Skapares och varandras rättigheter och ständigt upprättar principen av absolut
rättvisa, så är det min starka övertygelse att ni har förmågan att bli en av världens mest utvecklade
länder. Visserligen har ni och de andra afrikanska länderna potential att tillsammans leda världen.
Må Allah den Allsmäktige ge dig förmåga att uppfylla dina skyldigheter som presidenten av Nigeria på
bästa sätt så att din nation och folk ska ha framgång.
Med välönskningar och böner,
Med vänliga hälsningar
Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V
Ledare av det globala Islams Ahmadiyya Samfund
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