
Misconception: Islam and The Quran promotes slavery 
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 اور �&	��b� ،F اص5 ن&^0 ہ نہ&ں �ہ ��ہ ��aق 	 �_�ب �0 @�ف ��و۔ ہ	ں اص5 ن&^0 ہ �ہ، ا�	ن [;ے ا\ ��،" 
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