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A war of extermination
Will continue to be
Waged between the two
until the indian
Becomes extinct (Phillip.1975.ChP 3-5)





 Exterminate or Banish
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Humanism is any philosophy
Which recogizes the value
Or dignity ofn man any
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Takes huthe measure of
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 Phenomena  Definition
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 jon 

 Counting






(Counting) 
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 / 



 / 
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 metaphysics   1
  2




 3
  4

aesthetic  5

metaphysics   1



  

 (term) 
 Astomolgy  2


 





  3
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  4



 5

 Beauty  Earlynice






 


 

 



 
 
 


Debiology Ontology Cosmology
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 (Cosmology)









 (Karl Marks) 


 (Active matler) 
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 cosmological Order  

 
  
 
  



 4  3  2  1
 (Analysis 

 (theory) 
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  analysis 


 15 
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Finalcause       Firmlcause       Matrecause       Afesharitcause    

                    

  1

  2


  3


  4
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 Final cause.


  (final cause) 

    


 









  Human being  


 "Human being" 


 "Human being" 



 

  /  
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 2  1
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 17  17
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 1
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 2
 3
  4


  5





  1


  2
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   /  


 / 


 6  Human being   /  

 6 
 

 






  1

  2





 17
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 / 





 ( man kind) 
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 (Humanrights charter)











 Human being 
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 1








5-32 
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 2








49--13  






 3






22--41  
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 Freedom 

Freedom 


 Post colin society 


 Post colin


1945  P.C.S  98 
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 96 



 P.C.S 



 / 




 Re define 
Re define 




 Fanda mental 






 / 
 o  o  o
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Freedom is the absence limitation. 




Physical Limitation 
   1

Cultural Limitation   2
Legal Limitation   3













  







 17 
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I think therefore I am.
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 Fundamental  old minded 
 Free of all absence limitation 
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 (Law)  (shakespeare) 
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 3  2  1


 (western thought) 


 o  o





He able to do what one want to do.




He able to do what one want to do.
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 (freedom) 





. 
Right of self determination 
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Right of self determenation.


 1
 2
  3

 

o  o
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 (Fram work) 

 (Inlight ment) 


 
 




 (Ad Smith) 


  1





  2

  3
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 19


  











o  o
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________  _________
 




 Religion 
 Religion People 

 The complete cord of life. 



 

 (Life)

Collective Life              Social Life

 


  


  




303

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دالئل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ‘‘



 


















 



No) 
 problem

choices 
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 Communism  1
 Capitalism   2
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307

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دالئل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ‘‘


















  










o 
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__________  __________
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  1


  2
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: 
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o  o
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_______  _______


 1
 2
 3

 4
 5
 6
 7
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o  o
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315

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دالئل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ‘‘
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 3  2  1
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 (psychy problemes) 
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 Metqpysics of presence
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 Metaphysic of Presence
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 soul 


sou l 






























 

324

www.KitaboSunnat.com

’’ محکم دالئل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن الئن مکتبہ‘‘





































 General will 
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 1
  2



 

 
 
 


 / 
 / 
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 Post colen society. 
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 Equal Freedom for all 
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  1



  2





  3
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 o  o  o








 Waiter  


 yes sir 
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 o  o  o
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 (Humanity) 



______  ______
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 "  (Freedom)" 
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o  o
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 (280 B.C)  280 
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 350 








 1

  2
   3
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 (Probable Truth) 
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 17 
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I will com a superman.




 Human been 
  2 
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knowledge  1

Object of knowledge  2
 source of knowledgek   3
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 (Subject of knowledge)  
  subject of knowledge 




 subject of knowledge 
 Subject 

 Subject 


 


 (Satckchar of knowladge)

 (Satckchar of knowladge) 


 (satchare) 
 satcher 
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 P.H.D 
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 active)
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