
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

nafo.oslomet.no 

ኣሪስቶትልስ (384-322 ቅድሚ ክርስቶስ) 

 

ኣርስቶትልስ ተምሃራይ ፓላቶ እዩ ኔሩ። ተኾነ ግን ብዛዕባ መነናት ወድሰብ ካልእ ናይ ውልቁ ኣረኣእያ 

ኔሩዎ። ብዛዕባ ኩላቶም ኣብ ምድሪ ዝርከቡ ፍጡራት ክፈልጥ ድማ ይጽዕር ኔሩ። ብዛዕባ እንስሳታትን 

ኣትኽልትን እውን ይግደስ ኔሩ።እቲ ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ዝርከብ ፍጥረት ኩሉ ዝነበሮ ተገዳስነት፡ ነቲ 

ብዛዕባ መንነት ወድ ሰብ ዝነበሮ ኣርኣእያ ጽልዋ ኣሕዲሩሉ እዩ። ኣሪስቶትልስ ነቲ ፕላቶ ዝነበሮ ኣረኣእያ 

ኣይሰማምዓሉን ኔሩ። ንሱ ናይ ሓሳብ ዓለም ዝብሃል ነገር ከምዘሎ ኣይኣምንን ኔሩ። ግን ብዙሕ 

ዝተፈላለየ ዓይነት ህይወት ከምዘሎ ይኣምን ኔሩ።  

ኣርስቶትልስ፡ ኩሉ ኣብ መሬት ዝርከብ ነገር ከምዝቀያየር ኣስተብሂሉ።  

ንሱ፡ እቲ ዘጋጥም ምቅይያር ነቲ ኣብ ከባቢ መሬትና ዘሎ ነገር ብጽቡቕ ከምዝቕጽል ስለዝገብሮ፡ እቲ 

ዘጋጥም ምቅይያር ጽቡቕ ነገር ከምዝኾነ ይኣምን ኔሩ። ኣብ ባይታ ዝወደቐ ሓደ ካዕካዕ ናይ ሓደ ገረብ፡ 

ናብ ሓደ ዓቢ ገረብ ክቕየር ፣ ሓደ ውንጅር ድማ ናብ እንቁርዖብ  ክቕየር ይኽእል። ኩሉ ኣብ መሬት ዘሎ 

ነገር ንሸትኡ ኪወቅዕ መታን ይቃያየር። ኣርስቶትል መንፈስ ማለት፡ እቲ ዝተፈላለይ ዓይነት ህይወት 

ዘለዎ ነገር ዝነብረሉን ዝምዕብለሉን ኣገባብ እዩ ኔሩ። ንኣብነት ሓደ እንቁርዖብ፡ ክነጥርን ቋቝ ክብልን 

ምኽኣሉ መንፈስ ናይቲ እንቁርዖብ እዩ። እቲ እንቁርዖብ ብሓደ መኪና እንተዝርገጽ ኔሩ፡ ስግኡን 

መንፈሱን ምጠፍአ ኔሩ። ምኽንያቱ ብድሕር ሕጂ እቲ እንቁርዖብ ክነጥርን ቋቝ ክብልን ኣይክእልን።.  

ኣሪስቶተልስ፡ ደቅሰባት፡ ነቲ ዘለዎም ርድኢትን ናይ ምሕሳብ ክእለትን ብግቡእ ምስ ዝጥቀሙሉ 

ክምዕብሉ ከምዝኽእሉ ይኣምን ኔሩ። ብኸምዚ ድማ ጽቡቕ ሂወት ክመርሑ ይኽእሉ። እቲ ፈላስፋ፡ ኣብ 

ሞንጎ ሰባት ፍልልይ ከምዘሎ ይኣምንን፣ ባሮትን ኣንስትን ማዕረ ናጻ ዝኾኑ ሰባት ተኽእሎታት 

ከምዘለዎም ኣይቕበልን ኔሩ።  

 ኣርስቶትል፡ ሰባት ሕጉሳት ክኾኑ መታን፡ ነቲ ዘለዎም ናይ ምሕሳብ ክእለት ክጥቀሙሉ ከምዝግባእ 

ይገልጽ ኔሩ። ርድኢት ዘለዎምን መስተውዓልቲ ዝኾኑ ሰባትን፡ ኩሉ ሻዕ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ነገር ከምዝገብሩ 

ይኣምን ኔሩ። ነቲ ወርቃዊ ሕጊ ወይ ምጡንነት ክንስዕብ ከለና ቅኑዕ ነገር ንገብር ኣለና። እዚ ማለት 

ተባዕ ምኳን ሰናይ ክኸውን ከሎ፡  ፈራሕ ምኳን ወይ ዓሻ ደፋር ምኳን ቅኑዕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ለጋስ 

ምኳን ቅኑዕ እኳ ተኾነ፡ ሱሱዕ ወይ ኣባኻኒ ምኳን ግን ቅኑዕ ኣይኮነን።  

 



Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

nafo.oslomet.no 

«እቲ ሊቅ» ዝብሃል ናይ ኣውጉስት ሮዲን ስነ ቅርጺ ንሓደ ዓዕሚቑ ዚሓስብ ዘሎ ፈላስፋ የርኢ።  

 

 

ቅኑዕ ወይስ ጌጋ?  

 

PÅSTANDER  ቅኑዕ  ጌጋ  

ኣሪስቶትልስ ዓርኪ ፕላቶ እዩ ኔሩ።      

ኣሪስቶትልስ ብዛዕባ ኣብ መሬት ዘሎ ተፈጥሮ ይግደስ ኔሩ።      

ኣሪስቶትልስ ብዛዕባ ናይ ሓሳብ ዓለም እምነት ኔሩዎ።      

ብመሰረት ኣሪስቶትልስ፡ ርድኢት ዘለዎ ሰብ ሕጉስ ሰብ እዩ።      

ብመሰረት ኣሪስቶትልስ፡ ኣንስቲ፣ ናጻ ዝኾኑ ሰባትን ባሮትን ማዕረ እዮም።       

ብመሰረት ኣሪስቶትልስ፡ ደቅሰባት ነቲ ወርቃዊ ሕጊ ክስዕቡ ይግባእ።       
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ነቶም ቃላት ናብ ኖርወጂኛ ተርጉሞም።  

 

ትግርኛ  NORSK  

 ለጋስ   

  ሕጉስ   

  እንቁርዖብ   

 ኣባኻኒ   

 ውንጅር   

 ፈራሕ   

እቲ ወርቃዊ ምጡንነት   

 ህይወት   

 ቋቍ ምባል    

 ስሱዕ   

 ካዕካዕ     

  ዓሻ ደፋር   

  


