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Käre Herr President,
Först skulle jag vilja uttrycka min innerliga sympati och uppriktiga kondoleanser till dig, din regering
och folket av din nation för förlusten av liv och lidandet orsakat av den pågående pandemin i ert land.
Vidare, så ber jag att antalet offer och lidande förblir så låg som möjligt och att Ghana snart deklareras
vara helt fritt från Covid-19.
När vi granskar den finansiella effekterna av coronaviruset, så är det alldeles uppenbart att det vållar
en oerhörd skada till ekonomier runtom i världen, även hos de mest mäktigaste länderna på jorden.
Historien vittnar om att det värsta hos mänskligheten bevittnas när ekonomier kollapsar, och då
rikedomen och makten av ett land hotas. Ofta får själviskhet och girighet överhanden över rättvisa och
hederlighet och nationer försöker lägga beslag på andra länders rättigheter för att rädda sig själva, och
på så vis har ödeläggande krig och blodiga konflikter ofta brutit ut genom ekonomiska krafter.
I generationer plundrades och utnyttjades Afrikas rikedomar och resurser ondskefullt av dess koloniala
mästare. Även efter självständigheten kan man inte säga att afrikanska länder fått fullständig frihet,
snarare gavs självständigheten på ett sådant sätt att de afrikanska nationerna förblev i
beroendeställning och i stormakternas nåd. Som resultat av detta fortsatte rika och mäktiga länder att
exploatera och dra fördel av Afrikas resurser långt efter att de skenbart befriats. När deras ekonomi
nu går på knäna och de står inför tidigare otänkbara nivåer av skuld, kan de mycket väl slänga sina
blickar återigen mot de afrikanska nationerna och förnya sin strävan att exploatera Afrikas
naturresurser till sin egen fördel.
Likt nämnt, så står det klart om man blickar tillbaka i historien att krig ofta utbryter på grund av
ekonomiskt tryck eller frustration, då nationer orättmätigt söker uppfylla sina egenintressen genom
krig och våld. Om, och när, ett Tredje Världskrig bryter ut, så kan man inte förmoda att Afrika inte ska
dras in i konflikten eftersom den moderna världen har kommit att likna en global village vari varje
nation och kontinent är mer sammanlänkad än någonsin tidigare.

Det är därför min innerliga bön att må Allah den Allsmäktige skydda Ghana från alla framtida krig och
konflikter, och må Han skydda er nation från att någonsin igen exploateras av externa makter. Jag ber
istället att Ghana alltid ska blomstra och förbli fredligt.
Vidare är det min uppriktiga vädjan till dig att för att hålla din nation säker och framgångsrik så ska du
oavbrutet sträva ditt yttersta efter att tjäna ditt folk och uppresa Ghanas position i världen så att det
förblir immunt mot orättvisor och gemena försök av andra. För detta måste alla människor i ditt land
stå enat. Med enighet kommer styrka så enbart om ni är enade kan er nation resa sig, bli sant
självständigt och konkurrera med resten av världen.
Förvisso, om folket i Ghana och regeringen fullgör sina skyldigheter med ärlighet och uppriktighet och
uppfyller sin Skapares och varandras rättigheter och för alltid upprätthåller principen om absolut
rättvisa, tror jag bestämt att ni har förmågan att bli en av de mest utvecklade länderna i världen.
Faktum är att ni och de andra afrikanska länderna tillsammans har potential att leda världen.
Efter att ha bott i Ghana i flera år har jag en speciell anknytning och ett känslomässigt band med folket
i din nation och det är därför min uppriktiga bön att ghaneser är de som åsidosätter alla klanmässiga,
religiösa och sekteriska skillnader för det allmänna bästa och är de som behandlar varandra med kärlek
och omtanke och uppfyller Allahs den Allsmäktiges rättigheter så att er nation förblir i den skyddande
skuggan av Hans nåd och barmhärtighet för alltid.
Med välönskningar och böner,
Med vänliga hälsningar
Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V
Ledare av det globala Islams Ahmadiyya Samfund
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