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ہر سال ہزارو ں نوجوان کالج اور يونيورسٹی 
ميں داخل ہوتے ہيں ، جب وہ کسی مہم ميں 
شريک ہونے کےليے،اپنی طرِز زندگی کا 

کچه اپنی پسند کےليے گهر ں ۔ انتخاب کرتے ہي
کو چهوڑ کر يونيورسٹی ميں داخل ہو جاتے 

 ، کيسے ٓا اگر ايسا ٓاپ کو بيان کيا جائےہيں ۔ 
 اپنےارتقاء پسندی کے کورس کو قابو ميںپ 

رکهنے کا منصوبہ بنا سکتے ہيں ۔؟ارتقاء 
پسندی کے بارے جو سکهايا گيا ہے ُاس کی 

 کچه طالبے۔ شناخت کرنے کے قابل ہونا اہم ہ
تے ہيں کہ ، چعلم غلطی کے طور پر ايسا سو

دويات ، يا قانون ،يا علِم ادب جب تک وہ ا
کا مطالعہ کر رہے ہونگے، ،ماحولياتی انتظام 

ٓازاد ہو ُچکے  تعليم سے ُاس وقت تک وہ ارتقاء
شاندار  خياالت فريم ورک مہيا کرتے ہيں جس پر الدين طبعی حالت کی ارتقاءبہر حال ، ہونگے۔ 

کی ُدنياوی  بنياد ُدنيا ميں الدين انسانی فطرت کا  Marxist/Leninistعمارت کهڑی ہے۔ 
    ۔ مطالعہ کرنا

 
  کے عالقےفلسفہ جو کہ يونيورسٹیپر ہے ،  رائے اور کائنات کے متعلق نئے دور کی رائے

جا ليکن ُانکی مزاحمت کی (جس سے وہ الگ نہيں ہو سکتے ميں بہت حد تک غالب ہے 
اور ہر چيز کی ابتداء  کار ميں التی ہے ۔ ارتقاء سوچ زندگی کے ہر پہلو کو بروئے)سکتی ہے 
 کیُاس، ُدنيا کے ساته مسلے اورِاسے ختم کرنے کےليے جس چيز کی ضرورت ہے کےليے

 وضاحت کرتی ہے۔
 
 رکهيں گے ؟ س طرح کيسے ٓاپ وجود قائم�ا

 يہاں چند اشارہ کرنے والے ہيں ۔
        

 کو  کہ ٓاپ بائبل کی ُدنياوی رائےيہ يقين کجيئے  ۔1
َاسے بنيادی طور پر بائبلی تاريخ کی سمجهتے ہيں ۔ 

يہ ٹائم الئن ہماری  سے نکاال گيا ہے ۔ ٹائم الئن
خ کے  کی سچی تاريخ ہے ، اور ُدنيا کی تاريکائنات

 تخليق ،  ِاس ميں :بڑے واقعيات کو ڈهانپتی ہے
فان اور بابل کا ُبرج شامل ہيں ۔ زوال پذير ہونا ، طو

يم رکهنے والےا تعلکا الدين  چار محوری واقعيات ِان
نکا ر کرتے ہيں ، جس کا مطلب کہ وہ ِاس کی ابتداء 
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ِاس طرح ٓاپ تحقيق کے موضوع سے شروع کرتے ہيں ۔ کی غلط سمجه کے ساته اور تاريخ 
ہيں جس ک موضوع کی وضاحت کرتے اي تجزيہ نگار کہ کيسے بائبلیکو الزمًا سمجهنا چاہيے 
حيوانات ، تاريخ،  علِم علِم الحيات ، علِم جغرافيہ ، جيسے ارضيات ، کا ٓاپ مطالعہ کر رہے ہيں

                                                                            علِم نفسيات ، علِم قانون ، طب، صحت، خوراک، وغيرہ۔ 
                                                 

 کورس ميں پڑهايا جا رہا وادکو جانتے ہيں جو ٓاپ کوِاس بات کا يقين کر ليجے کہ ٓاپ ُاس م۔ 2
ميں بڑے ہو نہار طالِب علموں سے ِمال ہوں جہنوں نے نظريہ ارتقا ء پڑهنےسے انکار کيا ہے۔
نقص جو يہاں پايا جاتا ہے وہ يہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ ِاس پر يقين نہيں رکهتے ۔ نکہ کيو

غالبًا پچاس فيصد سے زياد ہ جنہيں ارتقاء کے طور پيش کيا گيا ہے درحيقيت وہ نہيں ہيں ۔ 
کے ساته ہے ، ) تشريح(  زيادہ تر موثر اور حقيقی ہونگے۔ مسلہ ِاس کی توضيحبلکہ، ِاسکے

 کرنے  جہاں ٓاپ کو حکمت اور بصيرت قائميہی ہےجس طرح کہ مواد ٓاپ کو پيش کيا جاتا ہے۔ 
بہت کم حد تک ، يہ اہم ہے کہ ٓاپ درست طور پر وہ سمجهيں جس کی وہ ٓاپ کی ضرورت ہے ۔ 

 سادہ طور پر بجائے(يہ بهی کہ کہاں وہ نتاءج اخذ کر رہے ہيں ، کو تعليم دے رہے ہيں ۔
اپنے ٓاپ سے يہ ،ٓاپ کو ُان کی وجوہات کو سمجهنے کی ضرورت ہے۔ ) کےمشاہدہ کرنے

 کيا کوئی)ب(؟ ہےکيا يہ خاص نتيجہ مشاہدہ کی هوائی گواہی پر مشتمل)ا:(سواالت پوچهيے
، البيريری ميں سے ، اپنی کتاب ميں سے : اور نتيجہ ممکن ہے؟ُکشادگی دے مطالعہ کيجے

   پر سے۔ اور ويب سائٹ
 

 کرتے ہيں جس کا مطالعہ ٓاپ بائبلی کہ کيسے ٓاپ ُاس مواد کی دوبارہ توضيح يہ سکهيے۔ 3
 ميں زيادہ تر لوگ ايسا کرنے ميں ٓاپ کی مدد نہيں کائناتفريم ورک ميں کر رہے ہوتے ہيں ۔ 

ِاس موضوع ِاس ليے ٓاپ کو تخليق کے ماننے والے کے ظاہری تناسب سے ليکر کريں گے ۔ 
  ،  ميگزين  قسمتی سے ِان دنوں ٓاپ خوشہوگی۔ پر جانچ کرنے کی ضرورت 

   ۔ موجود ہيں کی مدد کرنے کے ليے بہت سے ذرائعCreationتخليقی
 

ايک مرتبہ اور ِاس موضوع پر تخليقی کتابوں کی پرکه کيجے۔ ، روزنامہ ، ويب پر تخليقی سائٹ
ايسا  ہيں ۔ جب ٓا پ ايسا کر ليتے ہيں ٓاپ دونوں پہلووں سے ِاس موضوع کو سمجه سکتے

جسے مکمل طور پر ٓا پ کی کالس کرنے کے دوران ٓاپ غالباً ِاس بصيرت کو معلوم کريں گے 
  کهو ديا گيا تها۔ميں دوسروں کے وسيلے 

  
  
  
  

  
 دوسرے طالِب علموں کے  يار اپنے ليکچر

سواالت بہر حال ، پيش نہ کريں ۔  الئلساته د
هنےکےليے ہچکچاہٹ محسوس نہ کريں، پوچ

موضوعات اور نظريات کے بارے بات مختلف 
 کيجے۔

       
 

جب ٓاپ کائنات کی سچی تاريخ سے 
ام کےليے شروع کرتے ہيں ،اور اپنےک

 ِاس
بڑ ے الجهاو کے بارے گہرائی سے 
سوچتے ہيں کہ ٓاپ کے پاس ٓاپ کے 
 اساتذہ سے زيادہ سمجه ہو گی ۔



اگر ٓاپ کے ليکچرر يا دوسرے طالِب علم ٓازاری سے ِاس مختلف نظريے کو ُسننا نہيں  ۔ 4
ُان پر تسلط کرنے کی کوشش نہ کيجے۔ چاہتے ، تو ِاسے   

 
اہش ہے ہے، ہماری خو تيسری ُدنيا کے مطالعے کا قدم ُاٹهايا نئیجيسے کہ ٓاپ نے  ، ِاس طرح

 کی سچی جب ٓاپ بائبل کا اور کائناتٓاپ کےپاس ايک وعدہ ہے کہ کہ ٓاپ بہت کامياب ہوں ۔ 
، اور اپنے کام ميِں ِاس کے الجهاو کے بارے سوچتے ہيں تاريخ کا مطالعہ شروع کرتے ہيں ، 

تجربےسے ُلطف اندوز ) ١٩٩:٩٩زبور(ٓاپ کے پاس ٓاپ کے ُاستاد سے زيادہ سمجه ہو گی ۔ 
   ی سے عمل کرنے کا يقين کيجيے ۔  ليکن عاجز اور دانشمندہوں

 
 

:مزيد مطالعہ   
ذمہ داری کو کيسے پورا کروں؟ارتقا ء کے بارے ميں اپنی   

۔ کر رہے ہيں ) اطالع، خبر(ِاس طرح ٓاپ تخليق بمقابلہ ارتقا ءپر بيان   


