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Blin idioms (1983) ጋባት 

 

Kiflemariam Hamde 

ክፍለማርያም ሓምደ 

 

 

ሀ  

1. ሃውር ጋባዅ አወአወይሲ ጋባዅ፡ እምንሲ ለዋለየክ ጋባዅ፡ ሃውር ሸቋላ ግን 
 

2. ላ ግባሩዲ ላ 
ከባሩዲ 

ላት መቀርሓውዲ ላት ኰድጘውዲ እኺሪር እንከለው› ለሓመው 

3. ላው ናን ኣክና ካበንታ ኣክና፡ ወስታ ኣክና፡  ተክለበንታ ኣክና 
 

4. ሉዊ ሽማመትሪ ኣንቂ ንር ክርማ ሸኽስቶ ሓቸውይስሮሰና ንር ኽርስከው ፫ 
መትሉ ኣዱኑ ላሪት ና  ኡቍረሲ ኣኽቶር መታን ቍሪኮል ባረነሪ 
ግን 
 

5. ሉሊት እስና ደንጋሕድ ኣኽጊ ለዋለይሮ እስና፡ ወሪ ሸንከይይና› ሰቈብሮ ወሪ 
አስማጥድ ከደምና› ወራት ላዅ ኣኽጊን፡ ወሪ ተፍሖ ተመጊን 
ቋልስትግሪ ዋስስግሪ መርባ ቱስና 
 

6. ለጒ ጭልሙዅ ሸኽድ አግርጉዅ› ሸኽዳ መኽቱዅ፡ ኒ መናብረት ጠፍሕጋዅ 
ወሪ ኣሪውድ መናበረትሲ ለኽነዳዅ 
 

7. ለጘታ ባዕ ገእ 
ይና፡ ቱስና 

ትብስና› ኣረሰጋኹኡሊ ገ እ ይና ወሪ ኣረርሰግራዅሊ ኣክና፡ 
እስና፡  ሺርና፣ ፈንና ፡ ሰተርና 
 

8. ሓየምድሮ 
ኡዃርሳዅ 

ኡዃረው ክኪን ሰጘነው ኣከነን ወሪ ናዅረስ ናቍረት ቃበበን 
እንደዋ የነኵ፡ ደምቢራ ዋንሳዅ ጃብራ ፈስሮ ኣኽጊ ደምቢራ 
እሲሮ ኡዃርሳኹ ይስቱ ዋቂይ ኣኽጋዅ፡ይና ግን 
 

9. ሓወልብልድ ስዋ 
ጨበርና 

ኣከጋዅሲ ሳድና› ብኳና ግን ስዋ ኣካኹግራ ጃወልብ ስዋ እሰላ 
እማ ኣከጋኹልድ ላሪ ጨበርግ ይና ግን 
 

10. ሓገስትጊ 
ሓገስታዅ 

ላር ብጊ ቤኹሰናኽር ኣኾ ፈራዅ፤ ላሪ ብጊ ዋኑ ጂባኹሰነንሉ 
ኣክና፡ ህምቡ፡ ሓገስትጊ ሓገስቶ ፍጃን ሱዎ ሓበስቶ (አለለለለ 
ወለለዎ) 
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11. ሓውሲሮኻ ለኻ 
ሻዅ ስንስድሮኻ 
ኣቍ 

ኣካዅዲ ኣከጋዅዲት ፈጠኖ ኣርኣዅ፡ ትክሲሮ ጀረበንኻ 
ትክሳዅ› ጂብድሮ ጀረበንኽር ጂብድነስ ከተጋዅ›፡ ሜመየንታ - 
ኒልክ ቱወንታ 
 

12. ሕምሶ ጕምሶሲ 
ክርና 
(ሕምሶጕምሶ) 

ላሪ ኣውስትግር ኣወስትግራኽርሰና እክና፡ ላሪ ቍግሪ ወሪ ኣርግሪ 
ቍራኽርሰናኽር ኣርዳኽርሰናክር ሺብስትና፡ ኰስትግሪ ወሪ 
ኣርግሪ ዋንትሩ ኰስትራክርሰናክር ኣርዳክርሰናኽር ሺብትረን 
ሕምሶጕምሶሲ ክርኽን ይረኵ፡  ነፍዕስትግሪ ነፍዕስትራኽርሰና 
ሺንብትና 
 

13. ሕንቃቀሲ ድኽራ 
ቍና  

ግናይ ሕንቃቀ ታሚቶሉ ኒ ምራሰና ኣረራዅ ኒት ኡዃረውዲ 
ኒኢ ሻንዲ ኮዶ ኣኾርሊ ሙዅረነኩሉ እማ ድኽራ ቊኹ 
ይስተኵ፡ ኣካጋዅሲ ልኳ ኣጃ የነኩሉ። ወቀይልኻ ንድሓድ 
ኣኽላ 
 

14. መርኣይ ትድጝና ላሓም ባን፡ ዋኺትና፡፡ህምቡ፡ ኒዲ ኒ ገናዲ መር ኣይ ትድጞሎም 
ህምነኵ፡ ዋኺትኖ ህምበነኵ እማና ዳአሕና ሰጘውሲ 
 

15. መሀነንሲ ድሂስና ገንጃዲ ቀሳነትዲ ገብና› ቂልሲስና› ህምቡ፡ ዩኹራ እና ገል 
ግንድልድ ግንድል ጋጙ ኒ መሀነንሲ ድሂሱኹሉ፡ እና ገለልድ ና 
በገየውክታ  ተለይንኽር ጂብጊድ 
 

16. መርባት ቀሰንድና ፈደይስና፡ ብር ገንጂስና ወሪ ከንፈርሲ ከንፈርድ ገንጂስና፡ 
ኩዋዅሲ ኩና፡ ክሪሳዅሲ ክሪስና፡ ጀኸኹሲ ጀኽና እማ ገንጂ-
ገንጃ ኣክና፡ ህምቡ፡ ና መርባት ቀሰንደው ግን ይና ንደምቢ 
ኣወድሰነው ሸኽኒ ይና ግን፡ ና መርባት ገንጅላ ይሩካ ፈደይስኒ 
ይና ግን  
 

17. መቃጥነው ሻዅ ሽዂሽታዅ›፡ባህ እንግጋዅ፡ መጃኒን ሓደሮሉ ህማብዅ. ወሪ 
ሽዅድ አለብዳዅ ወሪ ለለቃዅ ህምባኹሉ። ይማዳ ኒ ገሮብ 
በሓቶ እላ፡ መቃጥነው ግን ኒት ና ሃበ መገርዶ ህምባዅ 
 

18. መንሽደጋዅ 
እምብላሰጋዅ 

ዋድቅ፡ ሓዋን፡ ሓውሲሮኻ ለኽ ስንስድሮኻ ኣቍ እንጋዅ፡ 
ብቍመት፡ ዕንጀት ሉሊት ኣርእጋዅ  
 

19. መሽዋ ኣዳግ መሹው ሺራዅ፡ መሽወል ኣር ኪድጝልድ ከትብቱኽር ዳንዲል 
ገሞ ጠ ዓምብስቱኽር እም አምህር ኣኾ ኮል ዔሩ ገሪ ወክት 
ኣድና ኣር ገሪው ዋነት ቋሊሰኩ እማ መሽዋ ኣዳግ ይስተኵ፡ ኣር 
ገሪው ኣተይስሮ እማ ዳንድትሲ እንሰኾ ምህር ገሪው ኣኾ 
ጉራሲክ ኣከን መሽዋ ኣዳግ ኣኽሮ ተምነትሰኵ፡ መሹው እⶥሻኹ 
እንከልሰላ ውረድ ኣር ኡቍቱገ ኣኽጊን። መሽዋ ኣዳግ ኪዳ 
ተምነት ግን 
 

20. ሚጥን ዳኽና ብራ ጂብና፡ ኣቍዲ ትክዲ ሻንከዲ ቢስትና፡ ገድ ሹጕና›፡ ማልር 
ዳመምና፡ ዳመምና ሸብ እንግርና ብና ግን፡ ትክ ሺርና 
 

21. ቍጥንኩት ትⷍይንኩት› ኪዳ ግርጋ ኣኹንኩት፡ ደኩንኩት፡ ጂባ ኒ ደኣም 
አኽኒ 
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22. ስላም ዓገሉዅ ስላም ቢራ የውል ለገዶ ህምባ ስካ ግን› ቢራ ለገዶ ሓትሮሰና ኒ 

ልስላም ላውልር ሸንገብልር ጀወሉ ፈራኹ ግን›፡እን ቢራ ውህር 
ኣከን ስላም እሰነሰና ስላም ዓገሉዅይሩ ታሚቶሉ ህምበኩ 
ህድረኵ ኣሪ ቢልሲ ቂለኩ ይና ግን፡ ኣድማር ስላማአገሉ ብቱዅ 
ትⷉኹ ጐዱⶖ እሲኹ ይና ግን 
 

23. ሰላዲስ መርኮብ 
መዓብ 

ማል ገሪው ክምና፡ ገዱኽኹ ኣክና 

24. ከታ (ስሕታን) 
ክርጚልር እርገላ 
ካኒልር 

ኣዳም ከቱ (ሰሓቱ) ኣዳምትልድ ግን ኒ ከታኹኡ ወሪ 
ሰሓታኹኡ፡ ክርጛ ወሪ ካና ክረላ ወሪ ጂበላ ኒል ከትረን 

 
 

25. ስርጒ ሕለላ 
እንግግረሪ 

1) ስርጒ ክኻንሰረ ዋንትሩ ንር ራግ ንርዲ ዋኒገሪ፡ ወቀይቶ 
ወሪ ሓነንቶ ገረሰግረሪ፡  ህምቡ፡ ስኻ ቍሮ ጀረቡ ስርጒ 
ሕለላ እንግግረሪ ኣኹዅ ይና እርኩኵ እንግጋኹ ይና 
ግን  

2) ላ ወራት እሲቶር መታን ይቱ እን ከደሚሰንልድ ላ 
ምስማር ጀረብዳኹ ወሪ ላ እራኳ ዋነገንካ፡ ህምቡ፡ ይ 
መሬትራ ድመል እስረ ንኪ ስርጒ ሕለለአ እን ግግረሪ 
ኣኹን፡  ንኪ ጐደጊ እርጉኹን ውረድ መሬትራ 
ኤበይትሮሰና ላ ቢራ ካያ ኣኾለ ጐዲሊ ይና ግን 

 
26. ስፈት እንጋዅ ኣዋይን ኣርእጋዅ› ኒ ሓለት እንከልሰጋዅ፡ ፋዅዲ 

ቱዋኵዅዲት ፈጠኖልኽር ፈረጎኽር እሰጋዅ፡ ዓገል እንጋዅ› 
ደርብዲ ገሽዲ ሜመየጋዅ 
 

27. ሱⶖት ኵንና  ሺርና፡ ኩ ገባ ስኩርን አብና፡  ብራ ሺሽድና፡፡ ህምቡ፡ ምቍላ 
ስⶖት ኩንኒ 
 

28. ሸብ ክሪው 1) ሸብ ጂቦ ህምበው፡ ጅእስተገው ክስተገው 
2) ጀኸን፡  ከው ቅብለድ ትክየው ተከው ሱኩት ይሮ 

ኣለለይሮሰነሎም ወሪ ትክስረ ደለይድሮሰልናሎምኻ ላው 
ሓዋናን ወሪ ነፍዓገው፡ ህምቡ ሆይሊ ኔስ ይኖ 
ጀኸኒኹሎም ከው ላውሲ፡ ስማሩሎም ኩንልማ 
ተኪሰሎም ከው ኣሪው. ለወትሰገው ክስተገው ፍልድኮው 
ሸብ ክሪው  (ጀኸን ግን) 

 
29. ሸኽዳ ቂር ክና ሀመት እስና፡ ሰላም ኣረርና ብና› ተርህና፡ ጉሂ እስና 

 
30. ሸኽዳ ሹዊዅ ካይን፡ ጠለመንታ፡ ሳድስታዅሊ ዲወጋዅ፡፡ ኣዋንይስኒ ጂብዳዅ 

  
31. ሸኽዳ ስፈቱዅ ስፈት እንጋዅ፡ ቍጣና፡ ሽኻርዲ ትክዲ ነቀሰውሉ፡ ኣዋይን 

ዲወውሲ ጁብዳዅ፡ ሞራልዲ ትክዲ ቋሊሰጋዅ፡ ገቢለት ጨበረና 
ኣደብልድ ገለዶ ህምባዅ 
 

32. ሸንገብል ስዱውሲ 
ህምባዅ 

ቲዳ፡ ምቍልናርልድ ደምቢራ የጋዅ፡፡ ትክል ገእሳ ደርብልድክ ገለዶ 
ህምባዅ፡፡ ኪሰሪትልድ ሺሮ ተካሊትክ ካያ እሳዅ ወሪ ያዅ፡ ቲዳ  
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33. ሺንሻ ዱኳ 
ገምደለሉ 

ላ ኣዳምቲ እንከልዶሉ ወሪ ሱኵስሮሉ ከበርድና፡ ዕንድክ 
መርኪስራኽርሉ ኣክረን ወላ ጂብዱካ ጂብድቶሉ ወሪ ኣርውድ ደኵስሮ 
ኡቶሉ ጀረብና ብና፡ ተከውና፡ ግናዪ ልኽስቲሮ ጀኽስቲሮ ወሪ 
ዓመጭስሮ ጀረበለሉ፡ ህምቡ፡ ኣነቢ ይኸ ኒ ሓኒል ሺንሻ ዱኳ ገምደለሉ 
 

34. ሽዋ ኰርተምና ሕርቂቅ ይና፡ ላ ወራት ወሪ ጋር ኩ ጨርዱኹድ ወሪ ኩሹሩኹድ 
ፈርሓን ብሮ ሀመም ይና፡ ህምቡ፡ ዋሲ ኣልመዳይ ኣና ድኩኹለ እንቲ 
ሽዋ ኰርተምቶ  
 

35. ሸሸባ ግን ተሓቲትድ ካያ ከደማዅ ግን፡፡ነ ፋ ዓጋዅ ተኩ ኒ የሙዅ ግን፡ 
በቀይደንታ ግን  
 

36. ቀጠብ ፈዳዅ ፍተን ከደማዅ፡ እከይ ከደምና እስና ይና፡ ናንሲ ላሪ ሃበጋዅ ተኩ 
ደምብርጝሲ እንጠርሳኹ፡ኣካዅ ውወራትሲ እስና› ስቈትሲ ምቍሊል 
ደበልትና› ቀድጠብሲ ኣድማ ፍደላሎም ና ላውድ በኰለኵ ን ፍራካ 
እክክም ኣኾ ከውሲ ማልሲ ሰበኩር ጂብደኩር 
 

37. ቀጠጦራ ኣክና ኒል ተከንዶ ባርና ብና፡ ኣዳምትል ጨግዕስትሮ ኒት ጂብዳኹሲ እስና. 
ይና. ተምነትና፡ ንኪ ተከነን ኣመሪ ተምድጊካኽር ጂብድጊካኽር ባርዶ 
ዋኒጋዅ፡ ኒሹሺ ኣከጋዅ፡ ኣዳምትልድ ካያ ጨበራዅ፡  
ጭገዓ 
 

38. ቁኑ እንሸቅናዅ ኒ ንሽቀስ ጋጝጋጝድ እሰ ወንተራዅ፡ ላድላዶንትክ ትከሰ ጠፍሕድጊ 
እሳዅ፡ ጊስጋዅ፡ እሺሹራ፡ ቁኑ እንሸቀናኹ ወንተሮ ቁሮ ዮ ኒ 
ይስታዅሲ ሳፍሳፍ እሲሮ ገረሰኵ 
 

39. ቅራር ኣኾርሊ ደው 
ይና 

ውል ኢል ሱኩርና፡ ምቍሊ ገብገቢል ኣክና፡ ለብቶ ግናዪ ከብትና፡ 
ኣንጀልሓጥቶ ሱኩርና ወሪ ጋብድ ወራትድ ወሪ ሓሳብድ ከቲቶ 
ሱኲት ይና 
 

40. ቅብሊ ኣዳም፡ 
ቅብሊ ከው 

ቅብልድ ትክያኹኡ ተካኹኡ ሱኩት ይሮ ኣለለይሮሰና ነፍዓጋዅ፡  
ቃበብሳዅ 
 

41. በንቲ ባላ ከወል ሓሰርስሮ ገረሳዅ› ገለ ክሚራ ወሪ ይራ፡ ነፍ ዕና ባላ፡ ዲማ 
ብላሽሩዅ ኣኽላ፡ ግርጋ ሻዅ 
 

42. ብሪ ጋዲ ውር 
ኣህምባኹን        

ውራ ድሪስደናኹን፡ ብርጃር ዓወያኹኡ ህባኹን ወሪ ውራ ይስታኹን 
ውራ እስታኹን ውራ ሓሰብሳኹን 
 

43. ብራ ክስና 1) ቂር ደኮ ክኳራ ፍና  
2) 2) ብራ ጂቦ ሰጘ ትክ እንተርና 
 

44. ብራ ክስና ብና ጂባ ደኵና ብና› እማእትልድ ኣመ ጂቡ ፈርና፡ ጂበዲ ምቍልናርዲ 
ኰድክ ኰዱ ፈርና 

  
45. ቢራ ዳዳዅ ኣር ጐስተ ወሪ ጅብስተ ዔረው› ሰን ዕስትጋ ነብራ› ሔለ ብልቱግ 

ኣደንጔል፡ ዕፉን ወሪ ኣሪው ብሪልድ ኣረሳ ኣተይሰው 
 

46. ብራ ምዳትና ከረምና ኣረርና እማ ኩዅ ኣኽነዲን ጐዲቶሉ ወሪክራይድ ኡቶሉ ናይ 
ክምና፡ ብራ ኣሪው ኩዅ ኣኽሮ ኡወናኹካ፡  እማና ብራ ምዳትቶር 
መታን ሲምድ 5 ዶላር ኡረኵ ኒካ እና ብር ኣነወያኹ ናጅብ 
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ጐስቲጋኹኡ በር ኣክን ኣጃ ዮ ምዳሰኩካ፡ ከውክኻ ደለይደነንኵ፣ 
ወረቀትል ገመኵ ወሪ ከውዲክ ኣብድ ተምቢህሰኵ 
 

47. ብራ ወልወልና  ጭምቡዊት ይና› ኩቱ ኣክና› ማልዲ ኣድማዲ ላኹክ ኒ እዋካን ሻክና 
ወሪ ዳድልድር ከዋ ብጅኽልድር ስዳውና› ብጅኻነስክ ጂጚው ወሪ 
ጨር፡ ወንዲ ማስ ጂጚው፡ ናቱ ከብቲነሰና እማ ና ለበኪውሲ 
ጂጝስቲድኖ. ወሪ ላ ወራት እሲድኖ ደለሞሰናሎም ግን ብር 
ኣወልወሉኹኡ ይስታዅ፡ ደልም ኣረርና 
 

48. ተከለኮውዲ 
ሰምድና 

ደቂ ሕድርታዲ ወንዲትና፡  ምቁልዲ ኣክና. ናዲ ሓበርሰግነውዲ 
ሓበርስረ ጂብና 
 

49. ቱቢል እንገ 
ትቱቡኩትል 
(ምስላ) 

ላሪ ክመጊ ቁቋሊስሮኽር ፋሺትሮኽር መታን ክካያ ሓጠጥ በጠጥ ያዅ 
 
 
 

50. ትንኩል ይረሪኻ 
ቢስተላ ሀየፍረሪኻ 
እልላ 

ግናዪ ከታካ ቢስተላደ ኣም ገሪኹኡዲክ ጂብላ. ናጝር ናንተል ኣካዅ 
ግን፡ ንድሓድ ጂብላ ደ ኣም ኒውክ ኮዶ ትክድ ተመምላ፡ እልልስሮ 
ገረሰኵ 
 
 

51. ትኩን ጋባዅ  ጛብሲ ሕበበረክ ላት እንሸውጊ እሽሽ-እሽሽ ዩ ጋባዅ፡ ፈጠኖ ጋበጋዅ 
  

  
52. ቱወግረሪ ፋግረሪ ይራዅስክ ወሪ እስራዅስክ ኣርእምብና፡ ለጛትል ኣክና፡ እሲቶኽር 

ህምብቶኽር ገረስና ብና› ጋብረጛ ኩኽር ክርኒ ህምብረጛ ኩ ገና  የነሰና 
ግን 
 

53. ኒ ሽንግርዋ ለቡዅ ኒ ሲዂ ደኩዅ፡ ሓወኑዅ›፡ኒ እማኒሰና ሓጥሮ እላ‹፡ኒ ወክት ደኩዅ፡ 
ኣሪውልድ ክብ ዩ ሰጘ ናን ና መጡ ወሪ ናኮት ኣኹዅ፡ ሃባኹ ባራዅ 
ሰጘ ናን ኣሪውድ ናንተል ገሙዅ 
 

54. ኒል ሳብስትራ ግርጋ ክርና› ክርዶሰና ኒውክ ትⷋኹሲ ካያ እልብደነኵ እማ ኒል ሳብስትራ 
ግርጋ እንትንኩት ይና ክሪ ዋነግ ይና ግን. ክራዅ ልኽስተላ ኣከጃህ ግን 
ውረድ ዋሶ ወሪ ቋሎ ኒ ፊኹትሲ ደ ኣንድሮ ገረሰላ 
 

55. ኒ ገሸል እንሽኽ 
ከርተላ 

 ገሺ እንሸውና፡ እንጠርና፡ ጨወግስና፡ ቶፈንስና፡ ረደይሰጋኹ ኣክና  
 
                                                                                                                       

56. ኒ ደርጉና ጊቲሉ  ሕይም እርጎ ናን ቍስታኹ ጅእስታዅ ኣሮ ህምበኵ፡ ገሪዅ 
ስድቅርግሪ ምዒር ኣሪውዱኹሲ ኣረርና፡ ህምቡ፡ ናቍረታ ነⶔ ንር ዳን 
ኽካንተ ዋኒነዲን ስርጒር ጨራ ኣኽሮ ሃገይቶ እማ ንር ደርጉና ግሮላ 
ሓገይቲ 
 

57. ኒ ሱⶖ ጉደግናዅ 1) ብራ ሸለሞሰና ምራዊ ሱⶖሲ ጉደኒ› ብሪኹኡራ የነኩሉ 
2) እኲን ደረቋ ከደሙኑ እን ደረቊል ዱኹኣሪ ድፋ ኰደነኩሉ 

እን ደረቈስ ተብድሮሉ እማ ኒ ሱⶖሲ ጉደኒ፡ ኒ ሱⶖ ጓን እን 
ደረቋ ከረተኵ ይስተኵ 

 
58. ኒ ጋባ (ብ) ብሪል 

ገመላ፡ ንር ጋብ 
ብሪል ገመላ 

ኒ ጋብ ኣከው ግን፡ ኒ ጋባ ምሺሪ ግን፡  ጋባ ጣፍሒ ግን፡  ዋስስትረሪ 
ግን፡ ጋባ ኣተይስረሪ ግን፡ እምን ግን 
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59. ኒ ወንጌልክ ኒ 
ኣኾርሊ ኣኽኒ 

ረሓመ ትጋባ ግን፡ ኩላውድ ገመጭራኹኡሲ ወሪ ምኺርዳኹኡሲ 
ረሓምሮ ኒ ጋበር ሬሻን ኩል ገ እ ይጊን ይስትረሪ ግን። ኒ ወንጌል (ወሪ 
ፉራ) ኒት ደኵጊኒ ይሮ ረሓምሮ ይረሪ ግን 
 

60. ኒ ጋብ ዕበላ ግን፡ 
ንር ጋብ ዕበላ ግን  

ኒ ጋብ ገሪው ግን፡ ዕበላ 12 ግን ዕብሊ ገፍ ወልታ ግን፡  2 ዕበላ 25 
ርብዒት ግን፡ ገበታ ይስተኵ 
 

61. ኒ ገነር ትላ ግን - 
ንር ገነር ትላ 

ኒ ገነት ነፍዓኩላ፡ ፈርሕደኩላ፡ ንር ምራድስክ እሰኩላ›፡ ኡሰሪትር ቋለኵ 
 
 

62. ና ጐሱኩ መንሹዅ ና ቀልብ እኺሪልድ በደልሶ ህምበኵ፡ ና እማኒሰና እልኒ፡ ጋብስትጘኒ 
ኮረድ ገደቢትኖ ህምበነኵ  
 

63. ንር ገሸል ኣቍ 
ጀኤላ  

ኪያውረሪ ግን፡ በዳኒ ግን 
 
 

64. ኣርባ ስማርቲ ኣርባ ትብትሮ በርህድሩ ሃቀፍሮ ደምቢ ሸልመትተኢ እማ ቂርር 
ገርክር ቋልስትግሪ ሓቀፍሮ ወክትል ስማርቲ ይስተኵ 
 

65. ኣብ ጭሩሪዅ ሻዅ ጋብ በዳናን ጋባዅ፡ ኒ ደሀይ ሽሩሪኹሰና ዋሥትሮ ጨገማዅ› ጭሩራ 
ኳዩ ኒ ጋብ ፈረግሰላ ኮዶ ኒ ደሀይ ሕንጣናዅ ግን 
 

66. ኣብ መሸካ ሻኵ ጣብጥ፡ ኒ ጋብ ሰበው ወሪ መሸኪሰና በረኸው፡ እቡረው ጋብ ጋባዅ 
 

67. ኣንቈራ ኣክና መቅሪሕልድ ፍሮም ኩቱር ደርብ ፍድቶ ጀረብና፡ ፈንከላ ኣክና፡ 
ኣዳምር ሓሳብዲ ኰገዲት ባርዶ ኣሪ ፍልቅ ፍድና፡ ጂብድና. ሓሰርስና 
ብና 
 

68. ኣንቂር ዳን ምርወቱዅ› ኤማን ሻዅ፡ እንትራዅዲክ ፈርሕዳዅ፡ ተክለበንታ፡ 
ኣንቂ ወሪ ኒ ሻኒር መታን ዮ ወራት ትⷋኩ እሳዅ፡፡ህምቡ፡  ንኪ ኣንቂር 
ዳንክ ኣርእስትሮ ግን እንጫ ካርጝልድ ፍንጢር አውለትሪ ናዕስደነን 
እና ብራ ክስጊ ዋኑ 
 

69. ኣቁ ገባዅ በኪት፡ ወኪም፡ ኣቍ ገብተላ ደኣም ገቢ የነንሉ ኒ ምእክር ዓደድ 
ኣቍስኽር ገበኵ 
 

70. ኣቍዲ ሸብዲ ኣክና እኺሪርሊ ሓበርስና፡ መሓማኢት እስና. ላዅ እክና ወሪላናር ቋሊስና፡  
ህምቡ፡ ቍሪኮው ክካን ጃግ ኣንቂር ኮል ሸብ እንቈሽ ኣድኖ ፈረነኩ 
እማ ኣቍዲ ሸብዲ ኣኻ ይስተኵ፡  እን ክኻንተው ላናር እሲድኖ ኪዳ 
ተምነት ግን  
 

71. ኣባይ ፈታይ ኣክና ኩት እንጠርውድ ጀረበናኹሰና ኣክና፡ ጂብና፡ ጀኽስትና ወሪ ኣሪው 
እንቋረነንካ እባይ ፈታይ ኣኹን ይረኵ 
 

72. ኣወርት ሳንኪትና እንቲ ህምብራዅልድ ኣወይሲ ኣኽቶክር ኣርቶኽር ሸንህስትና፡ ህምቡ፡ 
እና ጋብ ኩሲ ኣለለዮሎም  ህምበኩን፡ ኣውቲ ኣንጠጥቶ ግን ግን እንቲ 
ናኽረ ኣወት ሳንኪትራዅ 
 



 
 

7 
 

73. ኣንበጣ ማርሊ 
ቱወው 

ማክል ወሪ እላዲ ናን ኣኽራሲክ ኩ ናንተል ገእ ይገው፡ ኣንበጣ ማርሊ 
ቱወው ማርሲ እንክረን ዋዎ ፈርዶ ገረሰው ኣኽነዲን ሻኹን ይቶ 
ገረስተላ፡ ሳሰድ ላያ ኩ ኣኸው 
 

74. ኣን አረሪት ጃና 
ግዳና ኣርጊንርቲ 

ሙቍላ ኣርኹን ጂብኹን ይል ገማዅ ጃና ከደኑዅ ድኳ እራጊኒት‹ 
ጃና ከደኑዅ ኣኽነዲን ድኳ ሹዂሸኵ ባሪ ኣዳምቲ ኣኽላ 
 

75. ኣዳምር ሓያም 
ኣክና 

ከዋ ስቈይሲ እክና፡ ሓየምና 
 
 

76. ኣኾርሊ ገምድና ከበርድና፡ ሓሸምድና፡ ብሪል ገምድና ብና፡ ናሻኒዅረስ ብሪል 
ገምደኒሉ›፡ኒ ያዅስክር እሰነኩሉ ኒ እሰዅዲክር ረቀበነኩሉ 
 

77. እኺክ ኒ ሲዂ 
ሓከመኵ (መለከኵ) 

እና እዲኒል ላኹክ ኒ ወክ ሻኵ፡ ኒል ክብ ይራ ግርጋ ወሪ ኣለላት ላውሲ 
ከው ኩ ትክዲ ኩ ምርወትዲትሲ ካይ አጂጝስቱ ሓእፍኖ ደምቢ እን 
ወክት ግልብድ የኩ እማ  ኣሪውል ጀወለኵ፡ ደኰጋኽኹ እላ ይና ግን 
 

78. እኲንዲ እርግና  እራኳ ግርወድ ነፍ ዓጋዅ፡ ፋስ ደምደሞ ህምባኹ ኣከን ወሪ ሳርዳ 
ደምደመን ኒ እቡስና እኲን ክድመት ኣኽላ እማ እኲንዲ እርጉኹ 
የነኩሉ 
 

79. እንቲ ጋብረውዲ 
ሻንካ ሽቅ 
በኰለውዲ ላዅ ግን 

ሻንካ ሽቅ በኰለው ገሪውር ና ሱጙ-ሱጝጙ ሻውር ግን ኣርእስተውዲ 
ኣርእስትገውዲ -  ኔንኻ ኔን ግን ኔንኻ ኔን ኣኽላ ይሮ ፈጠንደው ኣከላ 
እማ ንድ ሰበትድ ጋብ ገሪውዲ ሓበበርሰውዲት ጋባኹስኽር ኒሰኒል 
ሓበርደኩሉ 
 

80. ኔስ እሲታሲክ 
ክሪውር ጐ እንትራ 

ክሪው ጕድኖ ገረሰኒ ደ ኣም ጋር ኒን ወሪ ወራት ኒን ተምመራሲክ 
ክሪው በደርድኖ ግን፡ ጋር ኒን ወለይዳኹድ እስታኹ ኣክላ. ወሪ ኮዶ 
እስተንኽር ጢቃቅ ኣኽነዲን ዓውቲትራ ተከለለ ይና 
 

81. እኺሪር ኣረነን ና 
ተኒ ዓረቢ 
ሸኪደቲሎም 

እኺሪር እንከለው ኣኽኖሰና ገረስተጋዅዲ ድኳ ገረስደነኵ፡ ጀዋዕ ይና 
እንከለነኵ ፈርሓነኵ ነየተነኵ ይና ግን፣ ግንግራ ተኢ እማክ ዐረቢ 
ሸኪድቶ ተቃዅ ግን 
 

82. እንቋርቋሪ ኣክና ከዋ እንቋሲሰና ኣክና፡ ድግም ኣክና፡ ዓዊቲትና ብና፡ ጀኽስትና፡ ህምቡ፡ 
ኩ ጀማ ነⶔ ኒ ኡዂነት ጠዓምቦ እንቋርቋሪ ኣኹዅ› ጀኽስቲዅ 
 

83. እርባና ፋዪሕ ጐደክር ፈደኽር ኒ ላውላንድ ክና፡ ጋልሰላኽር ለጝገረራክር፡ ኒ 
ከረመንነዲ ኒ ታባብዲ ቢልዲሲ ጠፍሖ መንደርታዅ 

84. እኽርድኹራ ኣክና ዋርዲትና፡ እንጠርስጝና፡  እኺሪር ኣትከሀንድና ብና 
 

85. እድር ምዃዅ 
ገብጊንኩት 

እንቲ ጀረብራክኹል ድገ እ ዪ› እስረው ሸኽላ ኣድሚ ዕድረው እለካ 
እማ እናሕን ደርብ ፍሪርዳኹዲክ ፈሪ፡ ገውተግሪ ወሪ ላሪ ጌብጊካ ኩ 
ምራዱኹልድ ሸከዪ ወሪ ድዲ፡ ኩ ኣፍሩስ ጣንጥዲ 
 

86. ኡዃረዲ 
ሕንጩነዲት ማልዶ 
ባሪ 

ላ ኣካን (መስከብ) ወሪ እንኒል መንደርተው ከው ነአ ሃለት 
እንከልሰገንካ ንደምቢ ወንተርግሪን ይሮ እንደዋ ይረኵ፡ ና ገሽ 
ቋልስትጊኒ ይት ይሮ ባርዶ ቀበጭሮ ፈርና፡ ወሪ ውልዋል እን 
በለዱዅሲ እንጠርደን ወንተርግሪን ዱⶖሮ ፈርና 
 

87. ኤር ና ደካርያስ 
(ዘካርያስ) ደኵገው 

ደካይስ ያኸኒር ፰ር ኳራ ግን፡እንሰከት ስዋ እሰን እን ስዋ ደሃፋትዲ 
ወላውልዲሲ ኪሽጝሲ ጂብደኵ እን ኣር ድደኵ ና ከጊንክ ኧአረስ 
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ደካርያስር ግርገስ ኪድግድ ሸልድሸ ካያ ፈረነኵ ግራ ኪድጝ ኣንቀይ 
ቱወኒ፡ ንጃብ ላሪትል ገእይጋዅ ኒ ነጎኽር ኒ ነፋአትር ኣር እ ስትጊ 
ህምባኹ ይና ግንል ደካራ ስደኰን ኒ ደምቢ ለባኹ ስዋ ንድሃድ ሒል 
እሰላ የነኵ  

  
88. ኣደገላ ድራታዅ ኣደገላ መሹው ብሪልድ ለከምሰው ፍራ ላ ሻንኪው ግን› ተ ኣንሶ ላቅ 

ኣኾ ቡኹርሶ ወሪ ሳንሴእሶ ቊስተኩ. ናት ድራተውካ ድቡራን ግን› 
ወሪ ከረመና ጐስታኹ ወሪ ቢል በ ጐደጋኹ ወሪ ሓያም ኣከን ኣደገላ 
ለከሚነ ድራተነኩ እማ ጀኸን ግን 

89. ኣንበጣ ከባርሊ 
ትወው 

ከባር እብዳና ሸኽላ እማ ኣንበጠ ስኒል ቱስረንሎም ላሪ ገበብጊሎም 
ተወው ዮ ዋዎ ፈረኵ› ላ ጋር ወሪ ወራት ተርስረ ዱⶖግሪ ወሪ 
ኩናንተልድ እንኩርስጊ ዋኑ ገፍገፍ ባርደንሉ ኩ ናንተል ኣክና ባኵ 
እማ እናበታ ከባርሊ ቱወውሰና በኾርደኩሎም 
 

90. እኺሪር መኳ 
ላንሽና 

እኺሪር እንከልና፡ እኺሪርሲል ቀበር ድኳ ገምብዳን ብና፡  እኺሪሊ 
ሺንሻ ገምድና ብና 
 

91. ከበኒ ቍጣና ከበኒ ንር ግርጋት ተመገሪ፡ ፬ ኡናር ከበንራልሲ ግጅግሪ ከደን ፍና› 
ወሪ ትብግሪ ውናትሩ ኣድሒልፍና›፡ላ ወራት ተመጊ ዋአኑ ኒ ወክት 
ጃብ ፋን ስዳወኵ 
 

92. ከዲ ቅሻ ከዳ ቀሺራ ክኻንተጋኹ ግን›፡ ከዲቅሻ  ይናኻ ቀሺራ ሓዋን ወሪ ሓያም 
ኒ ደርብድ ፈረጋኹ ኒ ኣካን ባኦ ህምባዅ ይና ግን   
 

ከው ደበለተንኻ እንካዅ፡ 
ከው እንከንኻ ደበልታዅ 

ከው ነሃብኒን ላኹል ዱⶖንን እኖሰና ደለሞ እልሊ ዩ ጉሸኵ፡ ከው ና 
ኣሪ ወራትል ፈርኖነናኻ ናን ደለሞ ህምበኩን ናን ጕንን ያዅ፡ ኒ ቱር 
መቅሪሕ ኣከገን ከወል ለሓመጋዅ 
 

ከበኒ ትብርንሪ (ገውራ) እዂና ጐድጕሪ ኡዃርዶሰና ከበኒ ኣከቲ እማ ላጝንልድ ፍግሪ ሰጃ 
ኡናር ሓረስተቲ› ንር ኡናርሊኻ ሽኪ ይስታኹ፡ ግርጋ ንር ሰረን 
እንቃረኵ፤ ትብና ይስታዅ ብስትና ቋልስትና ግን፡  ትብትና ኣኽጊ 
ትብና፡ ኣርባኽር ትበቲ ወሪ ትብተቲ፡ እማ ከበኒ ትብተሪሲክ ወደንልድ 
ኣሪራ ደኰላ ደአም ትብሮሰና ደፋእዮ ወደንልድ ተርንግል ተረንግልዳ  
ወደንሊ ፍቶ ገረሰቲ፡፡ ሓወጨቲ፡  ቋልስተቲ፡ ዳሕነድ ኡዃርዶ ዳሕነ 
ድትብቲ ይስተኵ.፡ኡዃራ ሽዅደአዲ ጐታዲክሚነዲንትብሮሰና 
እቢረቲ 
 

ከብ-ጠዓምባ ኣዲ ጕዲ፡ ፈተኒስግሪኽር ገሪዅ መቅሪህግርኽር ወልያድኹድ 
እስታዅ ጋር፡ ክካን ኣዲ ጉደሩኹ ይስቱ ሕጨዲ መትሉ ኽካንዲ ላገሽ 
እማክ አውለይዳ ወክትል እስታኹ፡ግን 
ህምቡ፡ ይቍረር ገውረስ  (ሕጨት) ከብ ጠዓምባ እስኒኹን 
ኣፍታይዲ ኣውካዲ እንከልስጙኑ ሰጚነ ናን ከብ-ጠዓምባ ኽካን እሲኒዅ 
  

ከበር ኣብስጝ ሽቡውና ሃብትስታዅስክ ኣርእምብና፡ ቱወግረሪ ፋግረሪ ኣክና፡ ሽቡውል 
ሻክስትና፡ ሰለጥድቶ ውልቅቶ ወሪ እሲቶ ደርብ ብና 
ህምቡ፡ ዩቍረር ገውረስ (ሕጨት) ጓቍመሲ ኰሸሮ ከበር ኣብስጝ 
ሽብውኹለ፡ ክዳ ሉታ ድኳ እሲያ ገረስሊ፡ ኣር ጃበርኻ ቊስቶሰና ኣር 
ደመበርኻ ና ቃንሽል ዋኑ 
 

ከራመት ሓላል ኣክና ገሪዅ ደበርስና ሓገልና፡ ብና፡ ሺዋና ኣክና ዱኳ ሓላል ኣክና፡ ሓሮዲ 
ሓሳእዲሲ ጀረእብና እማ ሺዋን ስዳዋኹሉ ኣክና 
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ኩ ሉኵ እንሽቅና ኡዃርግሪ እንሸቅራዅ ብሮ ነፍ ዓዅዲ ነፍዓጋዅዲትል ኩላውድ ካያ 
ቶክ ይና› ካባዅ ብና 
 

ኩ ቍምባ ቃፍድና ደበርስና፡ ሓገልና፡ ህምቡ፡ እዳድ ነትካ ተባብልድማ ነⶔር ሽቅሊ ኒ 
ቍምባ ቃፍድኹን  
 

ኩ ፊኹት መንገድና ኹ ሹር ኣመት እስና 
 

ኩ ነገለቲዅራማ ኣኾ እኺሪር ዋኺትኖ እን ላዅ ዲማ ጠ ዓምብስታኹር ቃይስታኹር 
ኣኾሰና እን እግሳዅሲ ኩማልማ ኣኾ ኩ ነገሊቲዅራማ ኣኾ የነኩሉ 
 

ኩ ፈክ ኪሰሪሲ ኣኽኒ ኣንቲ ሃብረው ትⷈውድ ዋንሲየካኽር ኪዳ ወክትዲ ኪዳ መደትዲ እዋኒ 
ትክል ፈደይሲ ይና ግን 
 

ኩማል ኩ ጊኽ ጠዓምብናው ላ ኣዳምድ ማልሲ ኣድቶ፡ እውስትቶ፡ ኣዳኽርቶ፡ ስዊርትቶ ጀረብረን 
እማ ገበንካ እንደዋ ይረኵ፡ ኩ ማል ፈተታሕ ይናው ኩድር ይድር 
ኣኽጊናው ይና ግን 
 

ኩ ኡቍራ ነሓር ቍሲንኩት 
(ገውራ) 

ኡኳራኹ ቅዶሰና ግን ኒ ጕደውር ገምደውር መንደርደውር ጀረባኹሉ 
እማ ኣሪውልድ ኣኽጊ እንቲ ኡዃርደው ጒዲኒንኩት ይና ግን  
ህምቡ፡ ኩ ኡቁራ ነሓር ቍና ብና (እሸና)፡ ግናቲት ዋኑኑ ክረነን ወሪ 
ተርፍ ባረገን ወሪ ለገደግነን እማ ኩቱ ከብትረን ግን (እሸና) 
 

ኩ ላው ናኒሲ ክና 
ኩ ላው ናድ ክና 

ኩሹ ገረስና፡ ኣሪውልድ ጨበርና ብና፡ ኩላውድ ጐድር እወሪ ከደምሮ  
መንደርትና፡ ኣዳምትልድ ኣኽጊ ኩሹርኮት ኣክና፡ ኣዳኽርና ብና፡ 
ሺውና ብና፡ ጋልስና ብና  
 

ኩ ፈለኸስ ስዋ ኣበድኒት  ላ ኣዳም ፈርዶ ሰተቶ ህምባዅሲ ጫዕዳዅ ተለይንኩት፡ ጫዕዳዅ ዳዲ፡  
ኩ ምራዱዅልክ ገእዪ ኩ ደምቢኻ ቍጠዲ ስዋዲ እንትኒ፡  ዳሕነድ 
ፈሪ ይና ግን  
 

ኩ ኣባይ ቂር ክረኵ (ኣከኵ) ሸኽዳ ቂር፡ እንቲ እንከልዳኹድ ተምነተግራዅ ቂር፡ ገንጅግሪኽር 
ፊኹኡግሪኽር ጅረብሩ ክና 
 

ኩ ኡቁር ምሊንኩት ኩቁር ካበንቲ ሙዅረንቲ ሰተረንቲ ዓዕነንቲ ኣክኒልድ ደኵኖ ምለነንካ 
ኒስጝ ጂባዅ እላ እማ ኩቁ ርምሊንኩት ይስተኵ 
 

ኵራ ደውሳዅ ግን ኒ ጋብ ተሚተው ግን ጋቡ ኰዶ ቂልሰላኽር ቂልሲሰላኽር 
 

ኵጉርብል ኣቍ ኣኽጊናው ቂልስግ፡ ተቢ› ተረዲ፡ ሓየምግ፡ ኩ ገሮብ ሒለቲትኒ 
ህምቡ፡ ሂየና ቍራቍረ ገደና ዕማምሲ ለብድድኖ ባራ እንታ 
ኵጉርብል ኣቍ ኣኽጊናው 
 

ኩሹግ ፈታይ ሃቢንኩት ግናይ ዋንትር ሽኹሽትግሪ ወሪ ክርግሪ ትክ ዪ ለገዲ ሺጕሲ ትክድ 
ደኵሲ 
 

ኪዳ ሽብኪዅ ኒ እንተርኒል ወሪ ኒ ኡዃርስኒል ኪሰሪ ሓበርሰ ዳሕና እንቶሰና እንኒዲ 
እንታዅ ኪዳ ሽብኪዅ ይስተኵ 
 

ኩወግናዅ ኩዉንኩት ጂብድቶሉ ጀረብግራዅ ወሪ ገረስግራዅ ጂብደንካ ወሪ ጀኸንካ ወሪ 
ጨበርሳኹሊ ዲወገን እንደዋ ይረኵሉ  
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ካላ ትኵዲዅ ኡዂና ኡዃርዶሰና ኒኒድ ቡኹርሶ ከበኒር ገርቦሲ ክሱሰንኻ ለኸንቶ 
ህምባ ኣካንስክ  (ንር እርሕምሲ) ካላ ብራኹድ ተኰደነኩላ› ብር 
ይቶኽር ነገይቶኽር እን ለከንኽር ረኸስጊን ኣኾርልድ ተውርስኔን 
ኩልኩላ ኣኽራሲክ ተኰደነኩላ፡ እን እኩን ኒል ዲወው ኮዶ እልልኖ 
ቋነኩሉ 
 

ካላ ስንፉዅ እዂና ሃነንዶ ኡዃረሪስክ ሲዂን ወሪ ሰጀን እስታዅ ዓደት ግን፡ 
ሰልፍ እን ጐድጉሪ ትዳ ቱወቲ እማ ፍሮኻ ንር ሰርጎት ናትክ እሰቲ ኣ 
ሃርብልድ ኣቁ ኣድኖ ሕንኩል ሰንፉኽኽሊ እሰነኵ እማ ስኹን 
ጅልውደነኩሉ ንር ስሚ ርሰርዲ ከፍ ይሮ ህምብረሪትል፣ 
ኡዃርተሪሲክ እንደሃቢን ሲኹን ወኢሪሰጀን ካላ ስንፉዅ እሰነኵ 

ካንዲ ክርጝዲ ቍ ከአርድ ኒትክ ቊስታዅዲ ቊስተጋዅዲት ቍ 
 

ክርጛ ማሉ እንሸቃዅ እንቃ በጀኽዳዅ› ሓደደስክ እንሸቃዅ  
 

ክራው ፈርኒ  ደርብ ኪያኹ ወሪ ኒል ፈርቶ ጀረብበግራዅሲ ወረረንቲሲ ክራውድ 
ወሪ ደውረትድ ካያ ተምነትረኩሉ 
 

ኮልድ ፍና ገሸልድ ለብና፡ ኮል ድሓበርና ባን ወሪ ኩ ሸኽዳ ግብርድ ኪሰሪር 
ደርብልድክ ፍና 

ወ 
ወላውል ኣክና 

 
ድድና፡ እግርና ቋልስታን ብና፡ ሔገይስና 
 

ወረና ፋዪሕ ጐደኽ ኧአር ገሪው ተበቦካ ማል ገሪው ከደሞካ ኰስታዅ 
 

ወረባ ቍጣዅ ወረባ አዑ ኒድ ፈራዅ ካያ ኣኽላ. ወረባ ይሩ ደገጊ ገሪው ገብገባ ወሪ 
ሺር ዮ አረርሳኹ ላት መቅረሓው ላት ዓዳትዲ ኰድጋዲ ሻው ይና ግን፡
ወረባ ቍጣዅ ይናኻ ወረባ ትⷋⷕይ ይና ግን 

 
ወስ ሽኺቲሉ ነፍዓላ፡  ጨበርሳዅልድ ሺርዶ ዲውና፡ ሕወንና፡ ሓየምና 

 
ወዳይ ሰናይ ኣክና ኩሹት ወሪ ኩ ከውሲምኺርዶ ኣሪውድ ካያ ነፍዕና› ኣሪውድ ወስታ 

ኣክና 
 

ዋሾ ግምብድ ጠዓምብጊኒ ጂብድሮ ሹዂሽድሮ ወሪ ዓመጭሮ ደርብ ቢኒ፡ ኒ ሸር ገብኒ፡ ተመዶ 
ካያ ኣድ ሚ ዕድጊ  ባርኒ፡ ናሺ ባርኒ 
 

ዓጕሎሪ ገሽ ሻዅ ዓጕሎራ ግባር ግናይዲ ሽቡውዲ ኣኽነዲን ኒ ኤብ ሽቡው ኣኽነዲን ላ 
ኣዳም ኒ ኤብ ግናይሲ እንደዋ ይረኩሉ (ጀኸን ግን) 
 

ዕሊ ቲዃ ኣክና እንጠርስጝና፡ ኣዳም ኣሪዅ ኣሮሰና ወሪ ዓውቲቶሰና ተነኽና፡ 
እኽርድኹራ ኣክና 
ህምቡ፡ ነⶔ ብልቱግልድ ሽካ ኪስ ኣተይስነዲን ይ ጎርድ ዕልሊ ቲዃ 
ኣኹኹሉ foe 
 

ዕል ስረን ቍምባ ስረኵ 
(መሰል) 

ዕልዲ ቁምበዲ ገብገባ ህምበው ኣኽነዲን እኺሪራ ግጃ ግን፡ ግጃ ጎር 
ግን፡ እማ ወንዲ ዕል እሩጝረን ቍምባክር እሩጝረኩ ወሪ እንፊጥ ፍደኩ 
ለገርክ ላት ትⷈኩ ወሪ ጂበኵ፡ ለጋ ወወንዲ፡ ግጃ፡ ማስ፡ ወሪ ላ ጂጚው 
ኣኽንነዲን ላዅ ጂበን ወሪ ተመስተን እን ኣሪዅር ለከምሰኵ እማ ዕል 
ስረን ቍምባ ስረኵ ይስተኵ Interactive dependence  
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ዕልዲ ቁሸዲ ኣክና ዋርዲተው፡  እኺሪርሲ እንጠረው፡  እኺሪራ ሖይሊ ቱወገው፡ 
እኺሪርሲ ኮለፍዱ መንደርተው፡ እኺሪርሲ ኣትከሀንደግው 
 

ይና ጐሊሕድ ህምበንኩን ላሪትል ወሪ በህሪትል ገእይጋዅ፡ ወንቀርሳኹ ፍቲሕድ ወንቀርሰጋዅ 
ስነትል ዋንትና፡ ሸንገልጋዅ፡ ቍራ ሸንገለን ግን ኒ መቅሪሕሊ ቱዋኹ፡ 
ጕልሓይ እንሸቅስና ኣከገን ድገር መቅሪሕል ቱወላ    
 

ደምቢራ ኩንና ሓወንና፡ ኒድክድ ጃብራ ፈርና ብና፡  እንቲ ገእይሮ እርግራዅልድ 
ደምቢራ ፈርና (ኩንና) 
 

ደርብ ደኵና ኣከጋዅ እስና፡ ጀረብደጋዅ ጋብና› ኩ ግንድስ ኣር እም ብረ ኣሪውሲ 
ጐትና ወሪ ኣሪውሲ ጂብድና፡ ኩ ዓደድ ኣወይሲ እስና (ይና) 
ህምቡ፡ እንቲ ኩ ቸር ማልሊ ናኽረ ሳንኪትግሪ ኩሲ ጃር ቀጨርድን 
ይት የለማ ውረድ ኒን ደርብ ደኵና ግን  
 

ዳድሮ ዔርና ኩልዋድ ላኹድ ካበነዲ ሺዋንዲ ጀረበግሪ ዳሕነድ ሰገርዶ ዳሕነድ 
ዔርና ላሪ  ሃዳፍዲ ውልኣዲ እንገት ትⷍይሮ መንደርትና፡ ወቀይና 
ሰገርዳዅልድ ዳሕነድ ኣተይና 
 

ድኽራ ቋስና ጀኽና፧ ጂብድና፡ መንዕና፡ ኣከጃሁዅ እስና  
ህምቡ፡ ና ኣንሸንቲ ኒዅረ ድክካንሊ ድኽራ ቋስኑኹሉ፤ ገሪዅዲክ 
ኣለለለ-ወለለዎሲ ጀኺኒኹሉ 
 

ድዃራ ፍንዱቅሰና ኣዳም መጨት ካያ ዋአታኹሉ፡ ዓዕ ያዅ፡ ሀመም ያዅ፡ ግናዪ 
ገረሰጋዅ፡ መላልየ ካያ ያዅ›፡ 

  
ድግም ኣክና ሸኽዳ ጋብ ይሮ፡ ወሪ ሸኽዳ ወራት እስረ ከው ኩድ ካያ ጋበን፡ ኩድ ካያ 

ደገመነን፡ እንቋርቋሪ ኣክና 
 

ድርካን ፋሕሱራ ለጋ እንከሊሩሲ ወሪ ጨርሲ ዋኺስና፡ ለጘር ነበክል ቱሮ ላዅሲ 
ጨሪትሮ ኣሪዅሲ ሸልስና፡ ጐዲቶ ኣክረን ለጋ ድርካንሲ ላት 
እንሸውሮ ግን እንቲ ላኹ እስራኹሎም፡ ለጛ ድርካና ነበክል ቱዋኹ 
ፋሕሰኵ 
 

ጃር ዲ ብረዲ ኣርከክስና  ስዋ እስና፡  ሞዳይ ኒ እማኒሰና ትክል ወንተርና፡ ብር አኖኢ እርበርብድ 
ክና፡ ሙሹው ሓጋይ ቱጟን ሽቅ ኒ ድሮርሰና ፈርና 
 

ጃር ቋሉኹሉ ጃር ሙቍሊልድ ፍዱኹሉ እ ልሉኹሉ፡ ተከዉኹሉ፡  
ህምቡ፡ ይዅራ ነⶔ ሻመድ ለቦ መሹዎ ጃርግራ ቋልኹንሉ 

ጃብራ ሰንሕና ጃብር ገንደልና፡ ዓውቲትና 
 

ገምያ ደራመራ ኣበስትገ 
አመራ 

ገምያ ጃር ግን› ዝቅድ ዝቅ ስዋ እሰሰና ኒ መራ ኣበስተጋዅ ግን ይና 
ግን   
 

ገሸልድ ለብና ከዋ እንከሊዲ ከዋ ሳቡርዲትልድ ከብትና፡  እንጠርስና፡ ከው 
እንከለጋዅ ከደምና ወሪ ሓሰብና ከወልድ ፍና (ኮልድ ፍና) 
 

ገሸል ተከልስና ደይዓት፡ ዳዪ ዕ ጉ ኢትግኽር ስማርዲክር ገሸል ጋብና፡ ብጅኻነስክ 
ኡዅራ ወሪ ግናይ ላዅ በሀሪ ከበርድጊ ጋበን ወሪ ቋለን 
ገሸልተከልሱኹ ይስተኵ፡  
ህምቡ፡፡ እና ቍራ ቅዳዅ ኣን ጋበሪትልድ ገሸል ተከልሰኵለ፡ ዋሳዅ 
ኣከን እንደ ኰድጘሉ 
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ገሽዲ ሰግዲ ገብና የዋ ወሪ ኣክለ ይና ብና፡ ኣኽራ ወሪ ኣከላ ይና ባን፡ ኒሰና ግን ወሪ ኒሰና 

ኣኽላ ይና ብና፡  
ህምቡ፡ ኒ ገና ቀሚሽ ጅቢⶂል ኣትሃለይድሩ ሓቀፍሮ ገሽዲ ሰግዲት 
ገቡዃ፡ ጅቢሪኪኽር ጀብሊኪኽር ይለላ፡ መሸሹዅ 

  
ጋብሲ ዓበስና ሓወንድና፡ ኣሪውድ ጋብሲ ና እካን ኡና ብና. ቃበብና 

 
ጋብ ዔርና ዳሓን ሰግረ ዋኻ ሓበርስና፡ ፍተን እንተርና፡ ክርጚትና 

 
ጋረይስጋዅ ጠፍሕጋዅ፡ ትⷍይጊ ኒ ቍጣነድ ህምባዅ፡ ጋረይና ይና ጠፍሕድና 

ትክስና ኩ ቂያስል እስና ግን፡ ጋረይስጋዅ ይናካ ልሳዕ ኒ አፍለንቅቅዲ 
ህምባዅ ይና ግን›፡ጋረይና ጋረይስና ሻፍሲ ኩቂያስል ሳርደድ 
ጠፍሕድና ግን  
 

ጋብረ ኩ ጋብ ዋሰጋዅ ኒ ሹር ደርብድ ካይ አፈራዅ ከዋ ሙዀስ ወሪ ኰድገስ ዋሰጋኹ 
ኒዅሲ ካያ እሳኹ፡ ወላ በዳን ኣከንኽር 
ህምቡ፡ ተከንድናዃ እሩኲ ኣከላ መዀዅናዃ ለበካ ኣከላ 
 

ጋብሲ ለለክና ጋብሲ ነራ እንደራ ፈስሩ ጂብድና 
ህምቡ፡ ጋብ ለለካዃ ብር ፍደኩ ሸብ ለለካዃ ሸብ ፍደኵ (መሰል) 
 

ግርዋ ላዶን ደበልቶ ሊጘር 
ደበልትጊኒ (መሰል) 

ላዶን መቅሪሕሮ ኰድጝረ ዱⶖሮ ደምቢ ስልግልግ ኣክና ብና፡
ሕርጥርጥ ይና ብና፡ ኩ ገሽ ጃብራ ደረክና 
ህምቡ፡ ግርው አላዶን ደበልቶ ሊገ ደበትጊኒ፡ ኮሚሳርዮር ግርጋታ ያን 
ግርጋ ኣኽግኒ (አቅሸት ብሊነው ኣቡነስ ዳገንድኖ ኰድጚነ ዋኑኑ 
ናልድ ላኹ ፈሮ ወለምነዲን ግርጋ በደልኑዅ፡ ድምብን እን 
ወለማዅሲ -  
 
ኣባ ወልድማርያም ሓምድናካ ሓመድናካ 
ገድም ቅቡጭ ግባእ ቀበጭናካ 
 
ይኑኹሉ ግርገስኻ በደልኑዅ፡ 
ኣቡና ላዅ ደሽክልያ ገዳም ከረኑዅሲ ኣብድሮ ጀረበሰና ይስተረሪ ግን  

ጤጠም ቍና መጨትድ ረገስትና፡ ሽዂሽትና፡ ኩ ጅልል ቍና፤  
ህምቡ፡ ኣንኩካ ሽዂሽሮለ ጋራራ ጤጠም ቁ ኪኹን 
 

ጥባስ ጎለሉጝኩት ኣዳምር ጎልለንተስ እንደው አየነኩሉ፡ ደኣም ኣዳምር ጎልለንታ ኪደኵ 
እን ጥባስ ላድላዶንትክ ሙቍለስ ጎለሎ ባረውስጝ ወሪ ፍደው ኣኽነዲን 
ጥባስ ጎልለንኩት ይሩ ዲቢልድ ፊ ይና ግን፡ እን ጥባስ ጎለሎ ፍደው 
ዱጙስተው ግን ይስታዅ ኣኽነዲን ግን 
 

ጭቢዕሲ ቱስና ምልና፡ ኒ በን ወሪ ኒ ኣንደረድ አስትርድ ሻውሲ ሹጕድሮ ኡና 
ህምቡ፡ ይ ብረስ ዓበሲ ሲዅርጝድ ኡዎሉ ዋኑ ጐዱ ሽቆ ምህርሲ 
ኣተይሶሰና ለጛ ማር ካያ ኡዉኹል ላሪ ባርለለ ጭብዕሲ ቱሱኹለ፡ 
ገሪው ጨበሩ እርጎ ለጛ ካያ ኡዉኹለ፡ ምሊኹለ 

  
ፈርዒብሊ ባርዶ ፈርና 
ፈርዒብሊ ክና 

ፈርዒብ ፍንጢር ወሪ በግ ቱጟን ኣኾሰና ምሽግሊ ወሪ ልጝን ኣንቀይሊ 
ኣኽጊ ከደን ማላ ቂሾትል ከለብ እንጋኹል ክረን ግን፡ ብጅኻነክ ሽቅ 
ጃብ ቱጟኒውል ፍንጢር ፈርዒብሊ ካቲ፡ ልጝን ናዅ ደለሞ ዋኒጋዅ 
ኣኽነዲን ግን፡ ኮዶ ዋኒጝር ዋንገ 
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ላ ኣዳም ኒ ከውሲ ፈርዒብሊ ባሮሎም ፈረን ላሪ ጠፍሕድጊሎም 
ፈሩኹ ይና ግን - ኒድክድ 
 

ፍላንዲ ሻፍ ሙዅሪ ላ ወራትሲ  ኣሪዅሲ ሕርሲትሮ እሰግረን ወሪ ይቲ እሰሊ ይረን ፍላንዲ 
ሻፍ ሙዅሪ ይስተኵ፡ ብጅኻነድ እን እንቲ ሕርሲትራዅ ኩስጝ 
ኪዳዅ ኣኽሮ ገረሰኵ 
 

ፍንጢር ና ግምብዲክ 
ድድቲ 

ናውክ ድድቲ 
 
 

ፍዲ ፍድኹን ይና  ጀክስትጝና፡ ጒኢትግሪ ኣሪዅዲ ተረክም ይና› ዋኺትና. ብጅካነድ 
ኣብድ ግን. ጛብተረሪትክ ዋንስና 

  
ቈልዓ ኒ ዓንቀርዲ ያዕ  
ይስትጋዅ 

ጕሮኽር ክርዶኽር ኣርእስትጋዅ›ኒ ጀብዲኒ ትክዲ ኣር እ ስትጋዅ ኒ 
ለገድነዲ ኒ ለገድና ብነዲ ደለይስጊ ህምባዅ፡  ላ ወራት ንጃብ ኒ 
መገለይ ኣርእስትጋዅ 
 

ቈንሸላ ሽማር እንጋዅ ራዲይ፡ ዳዪዕ፡ ደምቢር አየጋዅ፡ ይስትሪ የጋዅ፡ ሻኪሰና እንጋዅ፡  
  

ቍርዲ ገልዲ ኣክና (ገውራ) ኡቁር ገሪው ኡዃርዶ ኩ ኡቁርሲ ናው ጀረበናዅልክ ገእስና፡  
ላዅሲክ ኒዅሰና ኡና፡  ላውዲ ሸንገብዲሲ ኩ ኡቁርድ ኬልብስና 
ሓየብና፡ ኡዃርዶ እዳንና 
 

ቍስተጋ ነብራ ከደምሮ ስድቅድርዶ ኩ ፊዂትሲ ዱⶖሮ ኣረርዳዅ ነብራ፡ ነብረዲ 
ተቅዲ ፍረዲ ሓበበርሰሉ ህምባዅ 

ቋልዶ ትብሲ ትⷋያዅ ፈርሕዳዅ 
ህምቡ፡ ብልቱግ ካላ ቋልዶ ትብሲ ግን 
 

ቈልዳዅ ቋግራዅ   ኩ ጃብል ዋኑ ኣረረግራኹር ነፍ ዕስተግራኹር ዋነጝ ርገን ዕደጋዅ‹፡
ነፍዕስተግራኹ ደኣም ኒ ኣካንልድ ትⷋያዅ 

 


