اب بس !
ہم انسانی خاندان کے لوگوں نے جنگ کو ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے .
آپ کی طرح  ،ہم جنگوں سے ا
اس کا حاصل کچھ بھی نہیں.

کتا چکے ہیں  .جنگ نے ہم سے بھاری قیمت وصول کی اور

جنگ نے دہشت گردی کو فروغ دیا .باوجہ جوہری ہتھیاروں جنگ سےہالکت میں اضافےکا خطرہ
بڑھ گیا ہے .
جنگ کے خاتمے کے لیے  ،ہم نےمقامی چھوٹے امن حلقوں تشکیل دے ہیں جس میں دو یا اِس
سے زیادہ اشخاص ہتھیاروں پر پابندی اور غیر متشدد نظام زندگی ہر شعبے میں تعمیر کرنے
پر رضا مند ہیں۔
خود مختار متبادلے کے ساتھ  ،اب ہمیں زیادہ دیر اِن جنگی نظاموں میں حصہ لینے کی ضرورت
نہیں۔
ہم باہر نکل آئے ہیں  ،اور ہم نے ایسے انفرادی یا گروہوں کا جو جنگ کا استعمال کرتا ہے
حمایت اور ان کی مالی مدد روک دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔
ہم نے بحال ہونا اور فرق طریقے سے رہنا ،طالب علموں نے بہتر طور پر سکھنا ،مزدورں اور
کسانوں نے بہتر طور پر کام کرنا ،ماؤں کی فکرمند میں کمی  ،بنیادی انسانی وسائل بہتر طور پر
تقسیم ہو نا شروع ہو گے ہیں۔
ہم نے باال امتیاز فطرتی تعلقات کوفطرت اور تمام بنی نوح انسان کے ساتھ ایک سنجیدہ حلقے
کے ساتھ منسلک کر دیا ہے جو سرحدوں سے آزاد  ،ہمارے ذاتی مفاد سے پرے اور ایک پر امن،
برابری اور جنگ سے پاک دنیا کے لئے مل کر کام کرتا ہے۔
ایک سنجیدہ حلقہ الزمی ہے ہم بغیر گلوبل وارمنگ اور عدم مساوات کے جنگ کا ختم نہیں
کرسکتے کیونکہ یہ وہ عالمی بحران ہیں جو ہم پر حکومت کر تے اور جنگوں کی طرف لے جاتے
ہیں۔
ہم اس میں فرق نہیں کرتے کہ کون جنگی اجرت  ،جنگی درجہ یا شخصی طور پر جنگ کا ساتھ دیتا
ہے۔ ہم ہر طرح کے تشدد اور جنگ کو رد کرتے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی طرح کے حاالت میں
جنگ سے اتفاق نہیں کرتے۔
ہم انسانی خاندان کے لوگوں نے جنگ کو ختم کرنے پر اتفاق .
اب بس!

