عالمی مذہبی رہنماؤں نے جديد غالمی کے خاتمے کے ليے اعالن پر دستخط کرديے
ويٹيکن سٹی 2 ،دسمبر 2014ء/پی آرنيوزوائر--/
 غالمی کے خاتمے کے عالمی دن پر مذہبی رہنماؤں نے مشترکہ اعالن پر دستخط کرديے جس ميں
جديد غالمی ،انسانی تجارت ،جبری مشقت اور عصمتفروشی ،اعضاء کی تجارت اور انسانوں کی
برابری اور ان کی آزادی و احترام نہ کرنے والے کسی بھی قدم کو انسانيت کے خالف جرم قرار ديا
ہے ،جسے ہر فرد اور تمام اقوام الزما ً جرم تسليم کريں۔
 دنيا بھر ميں مختلف عقائد رکھنے والے اور نيک نيت افراد جديد غالمی کے خاتمے کے ليے روحانی
و عملی اقدامات سے وابستہ-
آج ،غالمی کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر ،گلوبل فريڈم نيٹ ورک )جی ايفاين( نے عيسائی کيتھولک،
انجليکن ،آرتھوڈکس کے ساتھ ساتھ بدھ ،ہندو ،يہودی اور مسلم عقائدکے مذہبی رہنماؤں کو يکجا کيا ہے ايک
يکساں انسانی مقصد کے حصول کا اعالن کرنے کے ليے2020 :ء تک دنيا بھر سے ہميشہ کے ليے انسانيت
کے خالف جرم قرار دی گئی جديد غالمی کے خاتمے کے ليے۔
ملٹيميڈيا نيوز ريليز ديکھنے کے ليے کلک کيجيے:
http://www.multivu.com/players/English/7391151-faith-leaders-eradicate-slavery/
ايک باقاعده قدم کے طور پر جديد غالمی کے خالف مذہبی رہنماؤں کے مشترکہ اعالن پر مندرجہ ذيل افراد نے
دستخط کيے:













کيتھولک :پوپ فرانس
ہندو :محترمہ ماتا امرت آنندامائی )اماں(
بدھ :زين ماسٹر تھيچنھاتہانھ )تھے( )جن کی نمائندگی قابل احترام بھيکھونيتھيچ نو چان کھونگ کريں
گی(
اعلی ترين وينداتک کے سری دھامارتنانائيک مہا تھيرو ،مالئيشيا کے اعلیٰ ترين مذہبی پيشوا
بدھ:
ٰ
يہودی :ربی ڈاکٹر ابراہمسکورکا
يہودی :ربی ڈاکٹر ڈيوڈروسن
آرتھوڈکس :عزت مآب عالمی بطريق بارتھولوميو )جن کی نمائندگی عزت مآب ميٹروپوليٹنايمانوئيل آف
فرانس کريں گے(
مسلمان :شيخ احمد الطيب ،مرکزی امام االظہر )جن کی نمائندگی ڈاکٹر عباس عبد ﷲ عباس سليمان،
االظہرالشريف کے نائب معتمد برائے معامالت کريں گے(
العظمی محمد تقی المدرسی
مسلمان :آيت ﷲ
ٰ
العظمی کی خصوصی مشير
العظی شيخ بشير حسين النجفی )جن کی نمائندگی آيت ﷲ
مسلمان :آيت ﷲ
ٰ
ٰ
شيخ نازيہ رزاق جعفر کريں گی(
مسلمان :شيخ عمر عبود
انجليکن :قابل احترام عزت مآب جسٹنويلبی ،آرچبشپ آف کينٹربری

متعدد مذہبی رہنماؤں نے تقريب سے خطاب کيا اور عزت مآب عالمگير بطريق بارتھولوميو اور آيت ﷲ
العظم ٰيشيخ بشير حسين النجفی کی طرف سے وڈيوپيغاماتآئے جو تقريب ميں شرکت نہيں کرپائے ليکن جديد
غالمی اور انسانی تجارت کے خاتمے سے ويسے ہی وابستہ ہيں۔

تقريب کی وڈيو يہاں دستياب ہےhttp://www.multivu.com/players/English/7391151‐faith‐leaders‐ :
eradicate‐slavery/اور ساتھ ساتھ جی ايفاين کی ويبسائٹ پر بھیhttp://www.globalfreedomnetwork.org :

گلوبل فريڈم نيٹ ورک کے بانی شراکت داروں ميں سے ايک واک فری فاؤنڈيشن کے اينڈريوفورسٹ بھی اس
تاريخی تقريب ميں موجود تھے اور انہوں نے جديد غالمی کے خالف جنگ ميں بين االقوامی انجمنوں اور
کاروباری رہنماؤں سے ان مذہبی رہنماؤں کا ساتھ دينے کا مطالبہ کيا۔
يہ تاريخ ميں پہال موقع ہے کہ عيسائی کيتھولک ،انجليکن اور آرتھوڈکس اور ساتھ ساتھ بدھ ،ہندو ،يہودی اور
مسلم عقائد رکھنے والوں نے غالمی کے خالف کسی يکساں مقصد کے حصول کا مشترکہ اعالن کيا۔

جديد غالمی کے خالف مذہبی رہنماؤں کا مشترکہ اعالن
ہم ،زير دستخطی2020 ،ء تک دنيا بھر سے اور ہميشہ کے ليے جديد غالمی کے خاتمے کے ليے تمام عالمی
عقائد رکھنے والوں اور نيک طينت افراد کو روحانی و عملی اقدامات کی تحريک دينے کی خاطر آج يہاں جمع
ہوئے ہيں۔
خدا* کی نظر ميں  ،ہر انسان آزاد ہے ،چاہے وه لﮍکا ہو ،لﮍکی ،عورت يا مرد ،اور اسے مساوات اور بھائی
چارے کے ذريعے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدايت دی گئی ہے۔ انسانی تجارت ،جبری مشقت اور
عصمتفروشی ،اعضاء کی تجارت اور انسان کی برابری اور يکساں احترام کے بنيادی يقين پر پورا نہ اترنے
والے ہر قدم کی صورت ميں جديد غالمی انسانيت کے خالف ايک جرم ہے۔
ہم آج اپنے پورے اختيارات کے ساتھ ،اپنی ہم عقيده برادريوں ميں اور ان سے آگے بھی ،ان تمام افراد کی آزادی
کے ليے مل کر کام کرنے عہد کرتے ہيں جو غالمی کی زنجيروں ميں جکﮍےہوئے ہيں اور انسانی تجارت
کے شکار ہيں تاکہ ان کے مستقبل کو بحال کيا جا سکے۔ آج ہمارے پاس موقع ،شعور ،عقل و دانش ،جدت
طرازی اور ٹيکنالوجی موجود ہے کہ ہم اس انسانی و اخالقی فرض کو پورا کرسکتے ہيں۔"
*االظہر کے مرکزی امام نے "مذاہب" کا لفظ استعمال کيا

مزيد معلومات کے ليے مالحظہ کريں http://www.globalfreedomnetwork.org :ماہرانہ تصاوير اور
وڈيوز بغير کسی قيمت کے جی ايفاين کی ويبسائٹ پر فراہم کی گئی ہيں:
http://www.globalfreedomnetwork.orgاور ‐http://www.multivu.com/players/English/7391151‐faith
leaders‐eradicate‐slavery/پر
براه مہربانی ہمارے سوشل ميڈيا چينل بھی استعمال کريں :ٹوئٹر(#EndSlavery) @gfn2020

جديد غالمی کے بارے ميں
جديد غالمی سے مراد کسی فرد کی آزادی ،اور اس کا جسمانی استحصال ،جيسا کہ ذاتی يا تجارتی فائدے کے
ليے اس کے اعضاء کو کاٹنا يا جسم سے نکال لينا  ،ہے۔ جی ايفاين کے رکن شراکت دار واک فری فاؤنڈيشن
کی جانب سے جاری کرده 2014ء عالمی غالمی اشاريے کے مطابق تقريبا ً  36ملين افراد اس وقت جديد غالمی
کے شکنجے ميں پھنسے ہوئے ہيں۔ يہ وه افراد ہيں جو اپنی آزادی کھو چکے ہيں اور ذاتی و تجارتی فائدوں

کے حصول کے ليے ان کا استحصال کيا جاتا ہے۔ عالمی ادارۀ محنت کے مطابق دنيا بھر ميں نجی معيشت ميں
جبری مشقت کے استعمال کے ذريعے حاصل ہونے واال منافع ساالنہ  150ارب امريکی ڈالر ہے۔

گلوبل فريڈم نيٹ ورک
گلوبل فريڈم نيٹ ورک عقائد کی بنياد پر عالمی نيٹ ورک ہے جس کا مقصد اور ہدف جديد غالمی اور انسانی
تجارت کو دنيا بھر سے اور ہميشہ کے ليے ختم کردينا ہے۔ اسے  17مارچ 2014ء کو ويٹيکن ميں شروع کيا
گيا تھا۔ گلوبل فريڈم نيٹ ورک کے قيام کے ليے موافقت کی يادداشت اور مشترکہ بيان پر کاسينا پيو چہارم،
ليمبتھ پيلس ،االظہر مسجد اور واک فری فاؤنڈيشن کے دستخط موجود ہيں۔
گلوبل فريڈم نيٹ ورک اپنے مقصد کے حصول کے ليے چھ اقدامات کا خاکہ بنا چکا ہے۔ ان ميں عقائد کی بنياد
پر مقامی آباديوں کو متحرک کرنا ،خريداری کرنے سے پہلے ذہنی اطمينان کہ رسدی زنجير کے شواہد موجود
ہيں ،شکار اور بچ جانے والے افراد کی زندگياں بہتر بنانا ،قانونی اصالحات اور نفاذ کے ليے کوشش ،اور تعليم
و شعور اجآگر کرنے کے ليے سہولت اور فروغ دينا ،اور اناس مقصد کو حاصل کرنے کے ليے بﮍے پيمانے
پر رقوم حاصل کرنا شامل ہيں۔
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