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ہر  ورےہزراں نوجوان کالج تے يونيورسٹی وچ 
پڑهن لئی داخل هوندے نے۔جدوں اوہ کسے مہم 

ر يقہ  دا طاپنی زندگی نگانوچ  داخل هون لئی 
چن دے نے۔کجه اپنی پسند  لئی گهر چهڈ کے 
يونيورسٹی وچ داخل هو جاندے نے۔اگر ايس 
طراں تينوں دسيا جائے کہ کس طراں تسي اپنے 

 وچ رکهن دا ارتقا پسندی دے کورس  نوں قابو
منصوبہ بنا سکدے اوہ؟ ارتقا  پسندی دے متعلق 
جو کجه  سکهايا گيا اے اوہدی جان کاری کرن 

 هونا ضروری اے ۔کجه  طالب علم دے قابل
غلطی دے طور تے  ايس طراں سوچدے نےکہ جدوں تک اوہ ادويات،يا قانون ،يا علم ادب 
،ماحولياتی  نظام دی جان کاری کر رهے  هون گے اوس ويلے تک اوہ ارتقائی تعيلم توں  ويلے 

 هو چکے هون گے۔
 

  ودهيا  الدنيی طبعی حالت  دی  تے ُا جدےبہر حال ارتقائی سوچاں  فريم ورک ديندے نے
 دی Marxist/Leninist  دين انسانی فطرت دا مطالعہ کرنايہدی بنياد العمارت کهڑی اے ۔

 دور  دی رائے ْاتے ہے۔فلسفہ جہڑا کہ يونيورسٹی  اوی رائے اتے کائنات دے متعلق نويںدين
پر نتو اوہدی [سکدےدے عالقے وچ  بوہت حد تک چهايا هويا اے جدے توں اوہ وکهرے نيں ہو 

 کار وچ ليا سکدی اے اتے  سوچ زندگی دے ہر پہلو  نوں کمارتقائی] روک توک هو سکدی اے
 دينا  دے نال  اينوں مکاون لئی جہڑی شے دی لوڑ  اے اوہنوں کهل کے ہر شے دی ابتدا لئی

 دسدی اے۔
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 وجود نوں قائم رکهو گے؟ايتهے ايس طراں  تسی کداں
  کجه اشارے کرن والے ہے نيں۔

1  
ايہہ وشوس کرو کہ تسی بائبل دی ديناوی  رائے نوں ۔

بلی تاريخ  دی سمجه دے  هو ۔اينوں بنيادی طور تے بائ
 ٹائم الئن توں کڈ ديتا گيا  اے۔ايہہ ٹائم الئن  ساڈی کائنات
دی سچی تاريخ اے ۔اتے دينا دی تاريخدے وڈهے 

۔ ايہدے وچ تخليق،زوال دا واقعيات نوں ٹک  ليندی اے
ار  ايناں چآونا،جهکڑ  اتے  بابل دا ُبرج شامل اے۔

 دے  رکهن واے انکار کرمحوری واقعيات دا ال دين علم
 نيں۔ ايہدا مطلب ايہہ کہ اوہ  ايہدی ابتدا اتے تاريخ دی



 نوں شروع   کردے نيں۔ايس طراں تنيوں ضروری سمجهنا غلط سمجه  دے نال تحقيق دے وشے
 دی وضاحت کردے نيں۔جہنوں تسی پڑه رہيے کداں بائبلی تجزيہ نگار  اک وشےچاہيدا اے کہ 

،علم حيوانات،تاريخ ،علم نفسيات،علم ياتجس طراں ارضيات،علم جغر افيہ،علم الح:جے 
 جے  کر و کہ تسی اوس مواد نوں جانندےايس گل  دا وشوسقانون،طب صحت،خوراک وغيرہ۔
 جا رہيا اے ۔ميں وڈهے وڈهے پڑکواں نوں مليا  جہناں نے جہڑا  تينوں کورس وچ پڑهايا

هيا  اے کہ اسيں ايہدے ُاتے  نے آککار کر ديتا اے  کيو ں جئے اوہناںپڑهن توں ان" نظريہ ارتقا"
فيصد تو ں زيادہ جہناں نوں  50 اوہ ايہہ کہ غالبا   نقص جہڑا پايا جاندا ا ےوشوس نيں کردے

 ايہدے بوہت سارے چنگے تے پرنتو ۔حقيقت وچ اوہ نيں ہيں۔ارتقا دے طور تے پيش کيتا گيا 
ايہہ ۔جس طراں کہ مواد تنيوں ديتا جاندا اے۔ دے  نال اے هون گے۔ مسلہ ايہدی وضاحتاںُسچے

ہے جتهےتنيوں حکمت تے بصيرت قائم کرن دی لوڑ اے۔بوہت گهٹ حد تک ايہہ بوہت 
ضروری اے کہ ُتسی ٹهيک طور تے  اوہ سمجهو جہڑی تنيوں اوہ تعليم دے رہيے نيں۔ايہہ وی 

تنيوں ] ہ کرن دےبجائے ايہدے کہ سادہ طور  تے مشاہد[کہ کيتهےاوہ نتجے کڈ رہيے نے۔
 : دی لوڑ اے ۔اپنے آپ کولوں ايہہ سوال پوچهواوہناں دی وجوہات سمجهن

  
 کيہ ايہہ نتيجہ مشاہدہ کيتی هوئی گوائی ُاتے مشتعمل اے؟۔1
  
 کيہ کوئی هور نتيجہ ممکن اے؟۔2
  

  اپنی کتاب وچوں،البيريری وچوں  اتے ويب سائٹ وچوں۔: پکی طراں اينوں پڑهو 
  
واد  دی دوہرے تشريح کردے او جہنوں ُتسی آپ يے کہ کس طراں  ُتسی اوس ماسی ايہہ سکه۔3

بائبلی فريم ورک  وچ رہ کے پڑه رہے هو۔کائنات وچ بوہت سارے لوک ايس طراں کرن لئی 
ے کے تہاڈی مدد نيں کرن گے۔ايس لئی تنيوں تخليق دے منن والياں  دے ظاہری تناسب توں  ل

 هووے گی۔خوش قسمتی نال ايناں دناں وچ تہاڈی مددکرن  ُاتے جانچ کرن دی لوڑ اوس وشے
ويب سائٹ اتے  ايس موضوع  Creationميگزين،Creation۔لئی بوہت سارے ذرائع موجود نيں
اک واری جدوں تسی اينج کر ليندے جے ،تسی دنواں  پاسياں  اتے تخليقی کتاباں دی پرکه کرو۔

نال  تسی اوس بصيرت نوں جانج الئو  گے توں ايس موضوع نوں  سمجه سکدے ہيں ۔ اينج کرن 
  جہنوں تسی پوری طراں اپنی جماعت  وچوں ُدوجياں دی وجہ نال کهو ديتا سی ۔

  
 

 
اپنے ليکچر ار  يا دوجے طالب علماں  نال دالئل  

نہ ديو۔بہر حال  سوال پوچهن لئی شرم محسوس نہ 
کرو۔وکهرے وکهرے موضوعات اتے نظريات 

اگر تہاڈے ليکچرار  ياں دے بارے گل بات کرو ۔
دوجے طالب علم آزادی نال ايناں وکهرے وکهرے 
نظر يے نوں سننا نيں چاہندے  تے اينوں اوہناں 

 سٹن دی کوشش نہ کرو۔اتے زورازوری 
  

جدوں تسی کائنات دی سچی تاريخ  توں 
شروع کردے جے  ا تے اپنے کم لئی 
ايس وڈهے الجهاو  دے بارے وچ  

دے جے کہ  تہاڈے کول  ڈونگا  سوچ
تہاڈے استاداں نالوں بوہتی سمجه 
 هووے گی



 تيجی ُدينا  دے پڑهن دا قدم چکيا اے۔ اسی اے چاہندے ہاں کہ ايس طراں کہ  جداں کہ تسی نويں
ہاڈے کول  اک وعدہ اے کہ جدوں  تسی بائبل دا اتے کائنات دی  تسی بوہت زيادہ کامياب هو۔ت

سچی تاريخ دا مطالعہ شروع کردے ہيں۔اتے اپنے کم وچ ايس دے الجهاو دے بارے سوچدے 
تجربے توں مزہ ] 199:99ز بور [وده سمجه هووے گی۔جے،تہاڈے کول تہاڈے استاد نالوں 

  شوس کرو۔چکو  ليکن عاجز اتے عقل مندی نال عمل کرن دا و
  
  

  :هور مطالعہ
  

  ارتقا دے بارے چے اپنی ذمہ داری نوں کداں پورا کراں گے؟
  ايس طراں ُتسی تخليق  بالمقابلہ ارتقا نوں بيان کر رہيے جے۔

 
  

 
 


