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ሱሙድ
ኡዴዛኽ ቱደኝዛት 

ናርቲ ቆር በጂሕ ቀሐት

ወቅቲ ጌበቴኝ ሐቁ ያረኝሌ

ደድ ኢላምን መኽነዞው ዩደኝሌ

ጌበቴኝ ወቅቲ ኢሳት አዲጃማ

ኡዴዛኽ ጌዛኔቤ ቼሐቤማ

ዘልቲነከቲቤ ኢሳትዞው አን ቦረድኾ

ዚትፎረራ ወዚዛው ፊቴው ሰጥኾ

ናር አን አዜሌ መትፌደኤ

አቲትነከበኝሌ መትነከኤ

አይሳ ፊት ሲፋይው ሱሙድቤ ተሔወሳ

ጡሉኧ አስጠቤ ሰመርቤ ተሔወሳ

ቲረኝ ተጋርደኝጊር ቆሬው ቀበጥታ

ሚን ቱሽ ኩዴ አይሳ ደዴው ረሰታ
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         ዊቂር ላሕኒባሕ ተቦረዳ
አትሐም ሸሪፍፉም አልተኝ ዋሊ ኡኹንለሽሌ 

ደድሌም አዛኜኽ አልተኝ ሙራድ ቡሌ
ዘባድ አዱሩም የለሸ ሳሚ ኡመር ገለታ
ሶዚቴም አነለሽኩት ነፋልሰሽ አዲቤኩታ
ናስር አብደላም ባዬሽ ሑድ ሑዳ ኡፌይ
ፈዘላቹም የፋልሱሽ የሉሽ ኤለድ በካሌይ

አሚራነተኸሽሌም ፎዚ ባያ ነገስቲ
ዳሚዱሳቹም ባዩኝ አሺቃች ሸብሸብቲ

መስኖይ ቬኑስ ሒላላቹም ጠቢቅቤ ፋለሱሽ
ጡኛች ሒልቂቤም ፉሉስ ሱማች ሰጡሽ

አ/አዚዝ፤ አብዱረሒም የሽ ዪው የሸ የኡ ይሉሻል
ኢድ አፈንዲኩት ወቅቃሪያቹም አልፊጊር ዪቂቅሉሻል

አይ ሻሚቱም ላሕኒቤ ዊቂሩው አትቆመስቲለሽ
መንሱር ጊድራኸሽሌ ኩምጊር ፋለሴሽ
ኢከትቢለሻኽ አን ደዴው ደሜቤ ባዩሽ

መላይካም ደድሌ ጋረዴሽ አማንቤም አቤጀሽ
ከም ዋሊ ጩቅቲ ዊቂሩው አቦረዴው
ዘንፋልሰሽኩት ሚንሐል ዋሊ ዘላዬው

ደዴይ ኩዴይ ሙጢ ነለሽዋ
ዚቀራው ሜገልቤ ረህማን ፋለሴሽዋ
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አባይ
         ዚትናፋአቤው ተናፋአዋ አሐዱም

ጋር ዛላ ዲጃዋ ሲጦ አዘንታ ቆሩም

ናዚ ጠብ አሽናሌው አባይ በሪዞሌ ጎይታ

ዛሌው ዳይቤ መብላኢንታ ባዴ ዚለድታ

ሚስራም የሽ ዚቀረሌም ዩቡርዳሐል አኺሩም አልታ

ወቅቲት ናር ዘገኘ-ባዴው ኒሕሲ አለፉ

ሆጂንታ ወቅቲዜ ሱምዜቤ ሐፍ ታሻዛት ሸከፉ

ኔሮት የዲጃል ባነጊር ናጡም ናጥ ባያ

ባዴ ወልዳች ተረአቤዩ ኡስሑልሉ ማእናዊያ

አባይ አባይ ባቅሌ ሰሪ መቆጫ

ጋርኻ ጊበእ ባኔው የቅሪ ሞይ መቄጫ

ቀልቢ ዳለን ኢኚአኽ ባያ ቂንበቻቤ

ባዴ ወልዳች አዝራእ አሾ ኤበኛ ባይቲቤ

ኸላስ አበድሌ ከፍቲዋ ዋይ የሌጥ

ፈረትቤ መስኪነት የስኪ የምሊጥ

          ሰበብዞም ኢ ል ሊዞ ተሳመተዋ ሊሚዞ ተረኻባ

    ማዕነዞም ገደብ ዜቤዱጉስቤ ተከተባ፡፡
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              ጌዩ ጌይ ኢንቤ
  አሳነሻኽ ጌይ ባዴ ጌይ ሲናንቤ

   ዚያራም አሸሻኽ ጌይ ኢንቤ

 ታሪክኸሹም  ነጤነባ ጌይ ኡዙንቤ

ረጋም ነኽኒ ዚማነት ሑጅጃኸሽሌ

    ነኬብለሽ ሙሉሕ ጣባቤ

አዱኛም አቃሌሽዋ ዩቅለሽ ሐጂስቤ

     ቁራስ አዳኸሹ
ኑራዩ ሜገልነትኻሹ

   ቡሰይር ቡርዳ ኢብንዛጥ አልፊያ
ኩቱቤሌም ሜገል ቁራስኸሽ አኒንተኝ ባያ
     ጌይ ሐምሚስቲ በሪዞ
   ያሲን ተባረክ ዛሾ ሑጡርዞ
ኑረዮ ሜገል አሚር መንበርቲዞ
 ጨላችኸሹም ኑጫ ዋቴ መሐለቃችኸሽ
ኢቆትኩት ዪላይዛል ዋተሌሽ መደባችኸሽ
 አቤላ የሮ አዳ ሞት ጌይ ገናፊ ኢራዝ
     ቀርማ መኽተር ---አጥላስ
ሜገል በሪ ከፋች ከምሺኢሌም ኤቀድ

   ኡሱዋ ኡሪዞም ዛላንታ መመደድ
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            ጨለንቆ
ኢር ደቺ ተንካእ ደቺም ሰሚው

ሑይቤ ነትቀበር ዪማርሱኝቤ ባዴው

ሐቄሌ ዘሞደዳ ገዱዞ ኸራ

ሐፍ ዘየልኩት ነቅበራ

አፈር ሑስራ መራ

አሰሉ ሳቲ በቅላ አሩዛች

ጨለንቆ ፎኝ

ደሙ ቻሕ አሾማ ባድ ሚንነቱው አረኡኝ

ኢማም አሕመድ ወልዳች ባድዚዩ

ተፌዳኡዋ ኢንናችሌ አልላሁ የትረሐምላዩ

ዚትፌደኡ አዋችዚኛ ሊፎትዚዩ አልቀራ

ባዴ መኔረሌ ኩሽኩሽቲዜ ዚሞታው አባረጋ

ሐፍ በሉ ወልዳችዜ ሐልና በሉ አዜባች

ዳይቤ ኒደልጊ ጌይ ባዴ ወልዳች

መስኪነት አንገትዞ የስበር

  ኔሮትዋ ሌቆት የኽኒ ዪ ዘማን ኸበር
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             ጡንሱስ
ጡንሱስ ጋርሌ መትፋረሕቲ

ሔበልዋ ሔበሊትሌ ኦር ቀጠብቲ

ሳይ ደገስ ሳይ አሩዝ

ሳይ ደገስ ሳይ አሩዝ

ፋሕኒ በሽበሽቲ 

አልሐድ ተስቲው ዘቤረንቲ

የሱርቦዛል አሩዛች አያምሌ 

ደባል ቸፍ ቸፍ ፈናናች ዋሊሌ

የፋልሱ የድገሱቦ ኦር ቀጠብቲሌ

ዪዲን ጢመዞ ዪተገድባ ኒብሪ

ሐያትሌ ማእና ሰባሕ ሲሪ

ተስቲቤ ዪገቦ ጋር ኒብሪ በሪ

ወልዲ ዪሼለምቦ ሐላል ፊሪ

ዪዋር ተስቲ ዪስጢ ኢላ ቀብሪ
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ቂሳስ
ደዴ ቂሳስ ደድ በምቸላላሕ

ቱቀኛሽ ኢሊዛኽ ቱቂኜሽ ቀላሕ

ቲስጪኝ ኤለድ ኡሱኽዞ በላሕ

ወይ አን ደዴ ቂሳስ

ቀላ ጋር ቂባጭ አሳስ

ወይ አንደዴ ቂሳስ 

ያርዶ ሐላል

ናሙስ ቂበጭ ጠለስ

ወይ አን ደዴ ቂሳስ

ቲኢ-በሪ ኢከፍቲለሽ

ቦአ አግሪዋ ወረምኸሽ

የኸ ቢላይ ዘዩቅ

ሐዋስ ዚታ ቲኢኸሽ

ያርዴ ሐለስ

ናሙስ ቂባጭ ጠለስ

ወይ አን ደዴ ቂሳስ
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             ሐ!!
        “ሞትኹሉኽ ደድኻቤ ሑይቤ ተቀበርኹሉኽ

ጋፋኩት ጊሕ ኢሳትቤ ነደድኹሉኽ

ነቱቤ ቃጪ ኩድ ከርሴው ማገድኹሉኽ”

‹‹ሐ›› አይኩዛል አንሌ ሞትሺ

ቀብሪኸሽ አይዴንታ ዚያራ  ናሸሺ

 ተጎረሌኽ ጠለስ ናሙስ ቀበጥሺ

ኢመይሑሮ ዘይሑርቦ ዘር ሐርሺ

ቂናኦትቤ ዘለትታይ አቀነሺ

ኤሉም ቆር ቢላይ ቀመር ሻሺ

ኡሱ በሰር አይደቤኽ ዪሳምለሺ
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ኢማም አህመድ ሐርዳ
ባብ ሰሪቤ ቃነንኹማ - ቦሰቲ ቃሐት ሪኹ

መኽቱት ሒራት - አስካክዛኽ ፈጠጋር ቦኹ

መጋላ በዝሐማ - ከምባታ ቲለኛት ባዴ ኦሮሞ

ቁርቁራ አልቀራ ደውዋሮ - አይሳ ረኺስቤ አሴሞ

አደሌው አላኹ - አደልኹ ኢፋትቤ

ቁብቤ ኢሊጥዛኽ - ቆቦ በለኹ መትባለሌቤ

አውሣ አውቲኤ - ኾር ዱኾን ዛር አሻ

ዘይቲዋቅባሌ ሺሙቡራ ኩሪቤ - ተብላሻ
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አይዞው ቲመስለሐሽ
ቱጃው ተዋጀጃ ቢላይ - አትዊጀጃ

መሕባበል በጂሕ - ቀነኒው አተዴጃ

መሔሰብ መጬነቅቤ - ደዱ አትፊጃ

በጂሕ በጂ ሔሰብሺላጊር ዞደሻሌ

አይዞው ቲመስያማ - ዩጫል ሚሽቲ ዪፋጪሌ
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ደዱ ተዲን 
      ሐመም ቀልቤ - ኦርኩት ሐመላ 

      ሐመኩ ቄብ - ሩሔም ፈተላ 

  ሜቅላ ቆብ - ራሕኒዞ ቀበላ 

ሹፉእ ሰችኹ - አኻኽ ሚን መላ

  ደድሌን ደገግኹ - ሰፊእ ኻንኹ 

  ጋሬሌ ኑግዳ - ቀሪብ ቦኹ 

ሲናንቤ መኚቱም ኢፈርኬኽ - አን ወደድኹ 

    ዘይሚሰርለኝ ቲኢ - አን አሸቅኹ 

ዩዴ ጌይ ቀሐት - ቆርዜሌ አሐድ ሐርፊ 

    ደድ መትዋደድሌ - ኢሽቂ ሰፊእ 

   አዝሁር ታርዲ - ሙራድሌ ሐዲቃ

ቢዝራ ቢራዝ ጋር አሚሬይ - ዚሪኤሽ ደረቃ 

   ፋሪስ መለሳይ - ኢንዞዊን ጠለቃ 

   ተዲን ደም - ሑርያ ጋር ቀሐቴይ 

   ጉፍታ ለአይ ሐበሪ - ደድሌ አያቴይ 

 ሀረት ረካ ቆር - ቆራች አባቴይ 

   ተገንቤ ቱእሊ - ዚቄሕ ሙዳይ ደድ ተዲኔይ 

ኢኔቤ ቲመስሪ - ቲኤቤ ተጉብሪ 

ዱስሌ ነጃቴይ - ጌይ ቃሐት ሐበሪ 

ኡደሻኽ ሰባት - ኡሪኝ ደድ በሪ 
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   አሕላቾው - አሕላቾው 

ደድ ጌብ - አሚራቾው 

ሑብቢ ሴትራች - ኡስታዳቾው 

አስሊጡኝ - ሐሊ አቂያቾው 

ኢጃብ ሚስቲጃብ - ሞይ መገን በሉሉኝ 

ኡዴዛኽ ቀሐቱ - ሌጡማ አዴጁሉኝ

ጂናም ኡኽንሌንታ - ኑማ አስሊጡኝ 

ኢና ጡኝ መውደድ - ከፈኔው ኢገኝሌንታ

ኢመንጊኝ አዴጁሉ - ሙቴ ቁርራንታ 

ደዴያ ደዴያ - ሺሚኢኝ ኢደሻኽ 

ቀበጥኹሽጊራ - ኢመንሞት ኡሙትበሻኽ 

ደድ ሱምቤን ሐባር አሸሻኽ 

ሰቡኤ ኡደሻኽ - ሰባት አጊዝነሻኽ 

አሕላቾው አስሊጡኝ 

ደድ ጌብ አሚራቾው - አስሊጡኝ 

         ደድቤን ደላሕኹ 
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              ሶመን ደቺቤን - ደሜቤ ፈጠርኹ 

     ኢቢኤው አኮኹ - ሙት ጋር - ገበኹ 

ደድቤን የቲም ኻንኹ - አላሁ የታወነሽ - ቀድረኸሽሌ 

      ጎይተ ረዳሽ - ጀዛኸሽሌ 

    ነቱኤው የስጠሸ - ሐቁ ቺሪሌ 

  ሴናው የዋርበሽ - ቲዲጀሊኝኩትሌ 

      ደድ የሕበቀሽ - ዪትጋበሽሌ 

ሐባርሌም ዱዋኧ ኑሽ - አንቂበጠሸኩትሌ
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      ሱቁል ሐለስ 
ቢራቅ ዚማሐጤው - ጃይ ለፉ

ቢለን ጡሉእ - ዊጅ ሸከፉ

አረቲበኝ ቢራው - ሊሕዲ ወንጠፉ

ከስተን ተራዲመልተኝ - ቲማግዳሌ መረጬዬው 

ሰጥኼጊር ዪማጃል - ዘሌለኝ ሐጪኤው 

አን ሙጉድ ሐመድ - አዜ መርማጅ 

አን ጡሉኤ ሉቁሻ - አዜ ተትማጅ 

ሐጀዬ ሰባት - አኻም ሐጂ ፈረጅ 

ሚጭራቅ ሐያቴሌ - ሐዲር ሐዋጅ 

ደድሌ ሒቂዲ - መውደድሌ መርዋጅ 

ዋትቲ ዳሜይ ሎኮ - ወናሌ መርሰሌ

ኢን አውጫጭ - ከስተን ከሰሴ 

  ዋትቲን ኢላኽ ዘትዊረድለኝ - ሱቁል ሐለሴ  
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አይ ሙትቱም ዪትረሰአል 
ሰመሺም ዪኹናል - መኽማኻ ወርዞው 

ሐዬ ተጤነቢኝ - ደድ ሒትፋንዞው 

ዚናቡም ቢራቅ ያርዲማ የባራል 

ዚሞተ ባራም - ወራበሌ ዪትጎረአል 

መውደድዋ መውለድሌ ኻነጊሩም - ዩኹናል 

ጂናኢዙም ዩዶዛል ቱሉአች - ዩልዳል 

ዘይሰመር ጡሉኡም ኤል - አይ ሙትዞኽ ዪትረሰአል 

ዪሩሽጊር ቡሱል - ኡስጡኸሽሞ ጢሪ 

ሚንቤኽ ተወለድሽ አኻሽ - ኢሳት ፊሪ 

መሕባበል ኡሹሩር - የቲም ወልዲሌ 

ሐራሱም ቁይ ዩቃል - አኻሽሌኽ ሚን ዪነፈሽሌ
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ደዲን ቤሴኝ 
ዳና ቢራቅ ደድቤ - ዘይባርጉሩምቲዜ

ሞይ ኪልፌሐማ - ዘይቢረድ ቁሩምቲዜ

አዳኞ ኻነቤኝ - በላሕ ፊርጊጭቲዜ

አኻታጊር የብቀኝ - ደብቂ ደድዜ 

ራሐ ቲኸትረኝማ - ማጥ ተጠቢበኝሌ 

ጀነቱ ተቁፍሊበኝማ - አዛቡ ቲከፍቲበኝሌ 

ሞይ ደዱ ሊለመሰቲ - አጥ በሰሬው ተትናጨኝሌ 

ዱቅ ቲላት የንዱቅ ደዱ - ተትፊጫጨኝሌ 

ጊሕ ኢሳት መትኮአዞ - አንቤን በዝሐቤኝ 

አላሁ ሐለኝ የብቀኝ - አኻኧ ተራ ሒር ባዬኝ 

ቂባጭ ቢኪትቤ - ቀጠብ ኪላተኝ ማሕረር 

ሙጢነት ኡጌቤ - ጂናምኩት መቅማጠር 

   መሕዋ ዘሌልባ - ኩሳር ቁጥጢኩት ማሕረር 

      ኡሱዞኽ ሚን የለኝ - አፌት ቂባጭቤ ሐውከር 
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የብቀኝ አለዮው - ሴትረኝ ጎይቶው 

አዱኘቤ ተቀጠኹ - ቄሕረኝ ረቢዮው 

ኢቢኤው አኮኹ - ሩሔው ደገግኹ 

አላይ መራ መውደድ - ጠረሽሌን ሔወሴኝ 

መጌዘም መራን - ኢንዶች አገሰሴኝ 

ደዴይ የቦለሽካ ሙቲን ቤሴኝ
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ሙት ሚጊር
ለበቄኝ ደድ - መገጌኝ መውደድ 

ሐበቄኝ መንደድ - በቄኝ መትማገድ 

ፈረቴ የውረድ - ሐማሰኤ የትወለድ 

ሊጊደነት የብቀኝ - አቦችነቴ አይቢረድ 

መውደዴማ ኻነቤኝ - ሚሕጢ ቀላድ 

ነዝሪቤም አገኛ - ቆፍዞ ደድ ወለድ 

ሙኹኽ ኢንታዋ ደዴ - ሐዬ አይዊረድ 

አማና ኢለሻኽ ሞትኹጊራ - ወዘኔው ቸቃበራ 

ሙት መብላኧ አይኹነበሽ - ሙት መገራ 

ኢሳልኹት ዪማጀሻል - ነይ ኔትቤ ቸቃጨራ 

ኡገድ ከርሴ አይኹንበሽ - መርዱፍ ቡርራ 

ኡቅባሌም ኤለኝ - ሚጅጃ መብላኧ አደዞ

ሐልሊም ኡቅባኤኽ - ሚሒዞት ሚውዳቅዞ 

ሐዬ ሐዬ አማና 

ገንናቤ አደና 

ሆጂዞ አላቅሺጊር ኡቂ

አቅሺጊር - ሐቁ ኒጠቂ

ኡላሙት ሞት - ሚጊሩ ሴድቂ



19

ኢልሊ ዋ ሊሚ

አዩረና 
ዘለነቴኝቤ ሞትኹ 

ዘልሞትኹቤ ሐያቶ ወጠቲ 

ሐያቴ ቱጪዋ ሩሔ ገበቲ 

መገን 

ሙት ዘልገበቲባ ጋር አየግበአና 

ገበነጊር ሙትሌ አዩረና 
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ደድ ቢሻ
ቂኘት የበርሲዛል ወቅቲ ዘይማሻ

ዪመስሪሌ ጠብ ዛያ ሒፎት ያዳቆሻ

ኦርኩት ቲኢሌ ቀብዘየል ደድ ቢሻ

የቅሪ የቅሪበኝ ኪዝ ቢኪት ጋርዞ ዛሻ

ታሕሳስ 4/1996
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ዩኹንጊር
ሐይ ኢሺሽ ቂያስቤ በለቅ

ኒብሪ ረኺስ ቀራ ከፍቲቤ መሮሐቅ

ቢኪት ዘይኒበር መትፌቀር መሴሐቅ

ቁጢ ዩኹንጊር ረኺስ መሐለቅ

ታሕሳስ 4/1996
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ኡሹሩር
ኡሹሩር ኡሹሩሩር 

ኡሹሩር ኡሹሩሩር 

ሐንጨለል ቲልባሌ

ዚራጋ ሐጪቤ

ዪትቀራ ወልዲ ዘሊል

ዛልታ ታኼቤ

አህበን ጀዛኧ አይኹን

ዚቦረዴኝ ሰአ አኺርቤ

ኡሹሩር ኡሹሩሩር 

ኡሹሩር ኡሹሩሩር 

ዲርቂንታ ወልዲ ሐጬው ኢስጠኽሌ

ሆጂም ኢጄው ቲብቃኽ

ኡሱኧ ቄስሲ ኢስቦረድኺሌ

ዚራጋ ቃምቤ ቲልባሌ ሐንጨለል

        ዊጅነት ሑሉፍ ባያ ጌብቲ ነሲብ ሐል፡፡

ታሕሳስ 15/1996
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         አኑ ዚሪቲ
ሑጅጃኤው ዘላኾቤ ቁለቡው ቀበጥኾማ

አሐድ ሩሕቤ ኮኦት ጋር ገበነማ

ኢፋጫኽ ማንነቴው ሞቀሌ

ዚቃራ ሐልጊር ማነት ቀረሌ

ኡዙኑም ኪልሰማአ  -አኔም ኪልኜቲ

ሑጅጀዋ ቁለብቤሕ ኢትፌቀራኽ 

                 አኑ ዚሪቲ

ሰኔ 27/1997

ፋሕ ዛቲ ሩሕ
ሺቅ ደድባሕ ሰሐቅ

ፋሕ ሐርዳ ሩጣባሕ በለቅ

ቀላሕ ቀላሕ ቲልማ ሰሐቅ

ኡሱእ ኡጋሌ አበድሌ መሮሐቅ

ሰኔ 27/1997
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      ጊሕዞው ተቄረሒ
ቲኤም ዱፈን

ደሜም ዱስ ዘሪን

የኽኒለሽ ባያማ ጊድራዞው ሰጣ

አዱኛ ተስቲ ተስቲ ቢላይ 

አይኹንበሽ ቀብሪ

ቲኢኸሹም ተርኸብ ኢንኸሹ  

                ቄሕሪ

ቲኢኸሽኩትዞ ጊህዞም ተቄረሒ      

መስከረም 27/1997
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ኮኦት ኡፍ
ሐጂስ ሐጂስ ሺኢ

ጌዘምቲማ ኡፌ

ሌጥቲ ዘልባድ ኸያል ጠለፌ

ኡፌ መሌጣዜው ሪቲማ ኢኔቤ

ቀልቤም መሌጠሌ ተስናጃት አኻቤ

ኢሊጣኽ ኡሑራኽቤ ኪልቲዘመድቲ

አኑ ሐደግተኝ ዚሌቲ ኮኦታኝ

                  ኡፍ ኻንቲ

መስከረም 27/1997
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ኸላስ ተቦረዳ
ወልዲ አይ ከርሲቤ አኻእ ተወለዳ

ሆጂ ታኢና ኻነማ ወልዲ አውዞው ኸደአ 

ኡምሪም ኪላአይ - ሐደገማ ቀብሪ ወረዳ

ዚጋል   ጀዛእ ኸላስ ተቦረዳ

ጥቅምት 4/2012
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ኢኔው ኢንኸሸቤ
ሺቅኒቅ ዘነልኩታ ሙቴው ኸሻማ

አንገቴ ሺርቲዞው ፈቲትቤ አትሔጠርሻማ

ዘጬረቅሺቢኝ ጠረፍዞ ዘልባድቤ

አገድሻማ

ፈላንታ ባኹ ከቢሩም መፍተሕ 

አሞሴውማ

ሐልኹ ዋቴ ኢኔው ኢንኸሽቤ

/አገድሻማ

ነሐሴ  3/2003
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ኢተርለሻኽ
‹‹ ቱደኚነኽ?›› ኢ ‹‹ኡደሻኽ!››

     ኸሺጊሩም ኢተርለሻኽ!

‹‹ ቱሙትለኚነኽ?” የቂን “ኡሙትኻኽ!”

ጌዘምሺጊሩም - ሑይቤ ኢትቀበርለሻኽ!

አለመንሺኝ ጊሩም - ሱምኸሽቤ ኢተራኽ!

ኪዝ ኤመድኹጊር - ሱምኸሽቤ ኢተሪማ

አን ኢነብራኽ - አኻሽ ቱሙቺማ፡፡

መጋቢት16/2001
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ወር
ሑይቤ ኢሳልኹ - ሑይቤ ቀበሩኝ

ሐልኹ ዛኹሳ - ሙቴው አሴማኡኝ

ረሳስቤ ሑሉፍ - ዛላይ ኻኑቡኝ

ወርቤ አፌት - አትቄበጡኝማ

አራትዚዩቤ ገዳሉኝ,

መጋቢት16/2001
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ጋራችዋ ባራች
አዳዞኩት “ጋራች” - ዛዩሰአ “አባታች”

ዘማን ተናወጣማ - ዲጁ ኑግዳች

“ጋራች” ዛዩሰአ - አዋች

‹‹ም›› ባዩ - ዪዘማን ወልዳች

ጋራቹም ኤሉዋ - ጋር ኡስጡቤ 

ዘማን ዛረዴዩ ባራቺት - ሐሉዋ ጋርቤ 

ወቅቲዞኩት - ሐርፊም የትናወጥማ

ጋራች ባይቲ የቅሪ - ባራች ሐሉማ! 

ሚያዚያ 19/2001
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አባረጌኝ
ሰብሪ ዘኑሽኩታ -ዪትኼተላኛል

ዘንሞት ዘንሒውኩት -ሔመላል ያሻኛል

ወቅቲ ኒብሪ - ኻነቤኝማ ቃሊ

ረኺስ ዪሎዛል - ሆጂ ሚኑኽ ሐሊ?!

ኢኚማ - መናም ዘንሔጅኩት ኸተሬኝ

ሚን ዪማጀኛል - ኒብሪን ባረገቤኝ

ግንቦት 20/2005



32

ኢልሊ ዋ ሊሚ

ቱለም
ቃምኸሽ ሐሪር ሉእሉእ - ሱምኸሽ ወረም

ቆርኸሽ ቄሕ ቁርሙዝ - ቃምኸሽ ኢሽቂ ደም

ሐለው ዪላል - ዘላኹቤ ሺሊም

ኢላሕደሽማ ዘነገበሽኩት -ቀነኒ ሒሚሚ

ዘንዴጅ ዘንፋጨሽኩት - ጋርኸሽ ሰሚ

ያርዱሽጊርዞ ኪልደቺ - ቀብ ዪልማ አኺሩም

ኪልሚይ ጡሉቅ ቲያሽ ቱኹኚማ ቱለም!
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           ቂያስዞው
ቁኒም ቀርኒ ኢራዝሌም ቂያስ

ሐላ ከምሺኢም አይና ኸላስ

ዚጌዘማ መንበርቲ ኢላ አኺርሌ

ደዱ ዚማላሐ ሳምዞው መፋጨሌ

አንኩት ደድዞው አይነዞቤ የምለሕማ

የግባኤ ቂያስዞ ቂያስዜባሕ የቃይሲማ

መጋቢት16/2001

ገውወነቴ
ሉእሉእ ዚቄህ - ሜት አረዱሉኝ

ደበሉማም - ደዴባሕ አትራኡኝ

ገውወማ ገውወነቴ- ሩሔው መላህኹኝ

/2001
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ዚትናፈቃ
ሜገል ነዲነዲ - አወል ዊጅ ኢሳልኹ

         ዘልሪኾው መራ - ዘሌልበኙ ኢስታን ኢኔቤ ሪኹ

ኢስመሰሌኝ ዛል - ዘይሪኦ ዪነብሪዛል

ሌይሊ ዞጠኡሰአ - ጡኝዋ ጨረቃ

ኮኦት በሰር አሐድሌ - ሪኹ ዚትናፈቃ

ጳጉሜ 3/2007
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           ኢሒልቃኽ
ኢሒልቃኽ - ኢሒልቃኽ

ኡምሪኤ - ዪትቦረዲ ቄስሲ

ዮሊዛላቹ - ሐያት ሙት ቢስሲ

ደውወዋ ሱሚ - ዘይላዩ ጢሪ

ኢሒልቃኽ-  ዚቦኡሰአ ሰሪ

ዚበለኤዩሰአ- ሩሑብ ኡሪ

አሕዲ ኡቡአኽ - ዘንጊረግቢሌ

ሙት አያምዞቤ - ዘንሑር ዘንቦርዲባሌ

ጊሽን በላእ - ታኢና አትታይቤ

ዪሪዛሉ በልላ - ሙት ዱፋን ለአይቤ

ኢሒልቃኽ - ሙት ቀብሪዚዩ

አደቤው ኢላሕዳኽ አን -አልላሁ የትረሐምለዩ

ነሐሴ 16/1998
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ዚትሰበራ ጊዝማን
ቀልቤ ዚፎረሬው - ዚጊዝማን ወረም

ለሐደማ ዪሰኪዛል - ሒፎት ያዳ ቀለም 

ዘልሐጃቤ ወደቃ  ዘለኮአቤ ደም

ህዳር 16/1998
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ሼሕቂሊኝ
ሼሕቂሊኝ ዛኼሰአ -ቲሲሕቁሜት

ቀርናችዜኩት -ሚልሌ ቲትፈቀሩሜት?!

ኢሊማ ኢሒስቢዛኽ - አያም ሙልሉእ

ኢሒስቢዛኽ - ኻንኹሉኽ ቁሉእ

ሐፌኝጊር - ሲንዜው መራ

ኡሱኧ ቆብ ቲሲሕቄት - ቀበጥኹቤ ፈትራ

ላኪን... መቺ አቅኹማ - ኢላሆጂ

ዋቴ - ዚጦቀስኼ በጂሕ...

ጌዛኔ ዛኼ - ኡስጡዜው ዘኑቄ

ሲን ዘሌሌ - ናርቲማ ፎሮቄ!!

ጳጉሜ 3/2007
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ቀፍላ
ኡ! ኡ! ኡ! - አላ! አላ!

ቦረዴኝ ቀፍላ!

ዘማን ሞተቤኝ - ወቅቲን ባረገቤኝ

አሕላች - አፎቼው አሴኑሉኝ

ኤቀድ ኡኹናኽ - ባይቲኤ

ኤሔሪን አሼኝ - መትባለሌ

ሺቅ ነል ባይቲኤ - ዘማኔው ገደለቤኝ

ወቅቲን - ባረገቤኝ

ኡ.ኡ.ኡ አላ! አላ!

ደጉቤን ቦረዳቤኝ  - ቀፍላ

የ‹‹ባድ ኡሑሪ? - ዪ ‹‹ባድ ኡሑሪ?

መሻወር አሞሴኝ - ቀበጥኹ ኡጭባ በሪ

ከም ደቺ ዘማን ዚሞተቤው ኻነማ ቀብሪ!

ሐምሌ 16 /1999
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ሚርካብ
ቀኚቱ ኤቀድቤ - ቢቶው ተትኺትሊማ

ሐፍ ታሻሐኽ አኺርቤ - ቀኚትቤ ቲቃኒማ

አታይኻ ዚቦረድኺላሰአ -ተቡርዳማ ሚርካቡ 

ሳምኻው ተገኛኽ  ጀዛኻዛጥ “ሐሉ”

ግንቦት 25/2007

ቀላ
ሜገል አሳስ - ዘልገኝኹቤ

ተሐይቤ ሜገል - ዘልቼኸልኹቤ

ጠብ ባኹማ ሐልኹ - ቀላ ኢቺኽሊሌ

ግንቦት 25/2007
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ሩሚሚ ከሊም (ገበር)
ሰአቲ ጋር ቦቲማ-

 አሐድ መኽናዜው አረቲ

ሐልዋ አመልዜው- 

ጎገዜቤ አቴረቲ

አኑም ጊብታንሌ-

 ሩሚ ከሊም አነጥፊማ

አገበሔኽ አኺር- 

ኡስሑሉ ቁራቤው -

ገበርዜው ኢሕጂማ

ግንቦት 25/2007
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ኪሪራ
ሌጪሊኝ ዘቱቅ -ሒጃጊኝ ዘይቦሌ

ቃምዜቤ ቦኹ - ቲኢዜ ኻንኹሌ

አን ሩሕዜ - አዜ ላኪን አንሌ ኪሪራ

ኻንቲበኝማ ሐልኹ - አትቄበተኝማ ፈትራ!

ግንቦት 25/2008

መኽተር
“መኽተር” መኽተርሪንታሞ አሕዲ!?

ኡጉድ ጋር ኻነሌኝ - የቦርዳሐምዲ!

ጥር 30/2009
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           ሰበብ ዚኻነሌኝ
ዛሒር ሳተልቃሜው - ኢቃይሲሌ

ቆር ሲፋኤው - ኢሒጂሌ

ሩሔው - አጋርዲሌ

ገርገብ ኢሊ - ሙራየት ገረብዴሌ

ቆር ቀበጥኹቦ - ሲፋኤው ኢዲሌ!

ጎፈለማ ቃሜ - ቀበለማ በሰሬ

ኢኔም ኪልኡስጡ - ተወሓጣ

ጎገዬኤም ዊዚኧ - ቀለምዞው ቀበጣ›

ሙት ዘትሜሰሌኝ - ሙትቤ ዚትዋሐጣ

ቃሜ መጎፈልዞ -መቺ አቅኹማ ኡኩ ዚኻንኹቦ

ነቱም አልናራ በሰር ወተሬው

ዚሮጄውማ ዘቦረዴው

    ኡሱ ኪዝ ራኢ ናራ -ሒትፋንዚዩ ዘወደሌው

    ሙራየት ዘሪኹቤ - ኡሱኧ አንቤ መረኤንታ

   መጎፈሌሌ ሰበብ - “መመኔ” ገውወነቴንታ!

ሰኔ 5/1997
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          ወዚዛ
     ዘማን ዚትላሐዴው -ጊሕ ኢሳትዞ

  ሑይቤ ኢሳልኹ - ዪማግደኝዛል ወቅቲዞ

   ሐመድ ያሸኝሌ - ተላሐዳማ ወዚዛዞ

    ወልዳቼሌም ቦረዳ - ወዚዛ ቢረዞ

ግንቦት 5/2009

ለምባ
ኢር አይኩታ - ወልዳችዜቤ

ቲመልሑልጌትማ

አረኤኝጊር ኢፋጫኽ ባኹማ

ነሲቤው ኢጊብቲሌ -ሐፍ ባኹ ቆጭኹማ

ለምባ ለሐድኹማ

መዋለል ኤገልኹ - ማልቱቤ...

ቀብባሪኤው ቀበጥኾማ ኢፋጪሌ

ሐምሌ 15/2007
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ሳሜ
አዬ ዞለተኝሰአ - አኑ አኺርማ

ኤቀዴቤ ሳቲ ወልዳች - ወለትቲማ

ነሲቤው አበለልታ -ኡራ አሽተኝማ

ኪላኹ አልለቤ - ደላሕኹማ 

አዌ ዚሞቱሰአ - ወሲያ ዚሰጡኝ

ከም ሺኢው ሴአዱማ - አንሌ 

ሱምዚዩው አወረሱኝ!

መጋቢት 9/2008
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            መኸዳ
መቅማሕ ለመድኹማ... 

ጋያ ሺሻ ኤገልኹማ...

ቀርኹ ዋቴ - ኡሱቤተሐይ ኻንኹማ!

ኢራዛኽ ነሲቤው አበለልኹማ...

አንኩዛላችሌ ከርሴቤ በኽኹ!

አኑም ቀርናቼሌ በርጫ መኸድዳ ኻንኹ!

የካቲት 4 /1999
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ላሕኒ
ሙጢነት - ሒራር

ጂናምኩት - ሐሳዋ ጣር

ሐልማ ዘልቼኸልኾ - “ለበን” ጋር

ፈቀር አሻኽ ዚታው - ዘልታባሕ ቀርኒ

ቢኪት አየሎ - ሙትኪላሕ ለህኒ!

1996
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ለክኩ
ቢኪትሌ - ሰሐቅ

ኪዝሌ - ሑልሉ ሐቅ

ሙትሌ - መትወለድ

መጥላእሌ ሐላ መውደድ

ኮኦታኝቤ - ዛላ አሐድ

ዘይቃኒ ወቅቲ - ኢርባሕ ኪልሰኩ

ቶሙቱሌ ተወለዱ - ኮኦት ለክኩ

1996
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ቀራ
               ኡሱኧ ወልዲ - ሑሉፍ ዛሼዉ ረሰአ 

ኤቀድ ኤሔርቤ ዛልሌ - ሙትቲን አወረሳ

መትናወጥ ዘሞሴው -

ኡሱእ ወልዲ ጀምሚእ

ደቺቤ ቀርነማ - አላይዞ ሌጣ ኪልሰሚ

ኡምሪዋ ቁኒት ዪደብላል - 

ኡስጡዞ ላኪን ቆፍ “ቀራ”

አላይ አዱኝኛው ሐደጋ

ኡሱዚኛ ደቺቤ “ቀራ”

1998
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            ወላንዶ
ዳኢም ሐጢሽ ሐጢሽ ቲልበኛት

ኢትታ አንዛጥ “ወላንዶ”

“አይ” አትታይዜው መጥ

መቺ “ቀደዶ”!

2011 

ኩርሲ
መትጌበል ዛልባ ዘልቲጌበቤ

ዘልአትታይዞ አታይዞቤ

    ተጌበቤ

አመታቹም ሑሉፍ ባዩማ

መገስዞቤ ገባአቤ

ግንቦት 25/2007
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ቢፋ
አያቹም ኑእ!

አዋቹም ኑእ!

መዲኤም ደረቃ

ኒብሪኤም ወደቃ!

ቲስጡኝ ኢማን ሰደቃ

ወቅቲም ወቅቲዞቤ አኑ ሐተፋ

      አልቲናወጥኹምዋ ቃኑ - ኡሹሉኝ ቢፋ
2004

ቢዛባ
ኦርቲ ጪልማቤ ሚሕዳር ቱጡቅሳት

ወቅቲ ዘመለጤ - መስኪን አልላ ዛጥ

ቢርዲ ዚናብ ዘሬሐሴ

ኡን ኢን - ዘሐደረቤ

ዚሪኹ ሐልኹ ጊራ

ባሊ ኢራዝ ጊኙሌ
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ዚትፌደአ
ደምዞው - መስሪኩት

ጎገዞው - ከፈንኩት

በሰርዞው - ሸሕሼረኩት

ጢሒን ጢሒንቤ - ቤተኔው ቲርላኩት

ደድ መውደድዞው - ቱቅላኩት

መስኪን! ተፌደአ - አዜሌ ዪልዛል

ኻና ቲላኩት - ደድዜው ዪጊዝሚዛል

    ላኪን ... ላኪን...

ደምዞው - መኮአዞ

   ቃምዞው - መግኛዞ

አልወደቲላም - ሙትሌ መጎፈልዞ

ዚሞተሌ - ቀብሪንታማ አኺርዞ

ሚን ታሽባሌ -ለከም ተላ

 ሚንቱሻ ጂናኢዝዞ!

ጥር 8/2002
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ቶውባ
ገደልኸኝ ባተኝዋ - አሸኹ ቶውባ

ቀልቤው ነሰኻ ቲለኝዋ -  ቦኽኹ ቶውባ

ዘልሪኤው ሮጂ - መትሔበር ሐልባ?

አኑም አልተኝ - ደዲንታ ኢንዜው ዚሔጃ

ሐሌንታም ሲፋኤ -  ቀልቢዜው ዘማጃ

መስከረም 6/2001
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ሐመድ ሙዳይ
ዪማግዶማ - ዪትማገድቦዛል 

ሐመድ ያሾማ - ሐመድ ዩኹንቦዛል

ሚን የኽኒ - ከምሺኢው ዪፈርኪዛል? 

አይ ጦትኩት - ዳኢም ማሕ ኪላዮ

 ሩሑ ሐመድ ያሾማ ሐመድባሕ ዘይቲላዮ

ከምሺኢው ዚፈረካ - ሐመድ ዚጦራ

“አይ” ከርሲ ሐል ሐመድ ሙዳይ  ዚትማገዳ!
2001
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ዪዲጃል አያምኻ
አራት ጎደርቲ

ኡሱ ሱም አበለልቲ

አራት ጎደርቲ 

ሩሕ ቃምዜው አጎፈልቲ

አራት ጎደርቲ

ወራቅሌ ሐልዜው ኤሰብቲ

አኑም ሒጮትቤ አኻም ቀብቀብ

ኣኺር ላኪን

አያሙም ዪሒልቂማ 

አራቱም ቱቡባዛት ቲቀብጢማ

አያምዜ ዪትቦረድማ

አኺር ቀብ ዪልማ

ዪጂጃል አያምኻ 

ሑልለኝኛነትኻ ሩሕ ዪኸልቂማ

ጥቅምት 4/2005
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    ዘር ላይማ
ሞቴው ሰፍኹማ

ሐያቴው ጠብ አሽኹማ

አቦረድኹማ አዱኛቤ 

ጠልጠል አሽኾማ

አከመልኹ ዛኹሰአ ጎለብኹማ

ዲዋን ተፋረድ ባዬኝ ሐቅ ወረደማ 

ላኪን  ዘልቲቦረዳ ሞት 

ማን ዪዳሌ በምቻላላሕ ሊፎት 

አዜው ዚኸሽኼው ሞቴው አቁምሳሌ

ዘርላይማ ደዴው ሞቴሌ

ነይ አትቆምሻ ዚቴገላ ሞት ሐያቴው

የትቦረድ የቆምሲ ኢላ አኺር ኡምሪኢው፡፡

ነሐሴ 2/1999
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ሶሎሊሓ
ኤሔር ሐጪ ኤቀድ ፊትዜ

ተሐይ ከርሲ ኤሔር ኡሩስዜ

ዘይቲላሐድ ኻነቤኝ አጥዋ ረባጥዜ

ሚን የኽኒ ሜገል ኹልቂዜ

ከምአትታይዜ የሐጃል ሳተልቃምዜ

ግንቦት 2/2000
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              በርራቃ
ረንጂ ቡሩሽቤ

ጨርቄው ኢንጪቤ

ዜገዴውማ ፊዝቤ

ጠብ አሼው ዪቢርቂባሌ

ኤለድ ዋሐቺ ዚመሰልቲ ጨረቃ

ሲፋዜሌ ኬቡሌ ጊርዞ ዘልበቃ

ከፍ አትቴሽማ ቤረቄ ቢላይ በርራቃ

 ቆርዜቤ ከፍቲው ኢንዜቤ ኢቢእ

               ቀብ አሻቤውማ 

ሲፈዜው ዳማ አሼው ከፍ አቴሺማ

ሚኑኽ ሐልባ ሴሐቅቲላጊር

ሩሕ ቲኸልቂማ ሐቅዞው ቶሌት አኺር
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ዘል ዜጋ
ተሐድሪባ ኤሌ ሊባሻዜ አፍጎን

ዘልቢርኺ ዚኻነቤ ቃምዜ ዘይኹን

ሙት ኤቀድዜቤ ዚማረዳ ጁንዲ

የኽኒማምሐሌ አኽኻም ዘልዜጋ አሕዲ
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       ቸፍ ዛያ ሰፊ
አዩ ዘትቆመሳ

ወሐቺ ዘትፋለሳ

አጥላስ ጌይ ፎጣው ዘትሜለሓ

ቀሰቡው ቡሩቅባሕ ደዱ ዘትካሐላ

ሙሉሕ ዚትመላሓ ቂማ ዘዩጭሎ

ሚሳል ቀርኒ ዘይፋጩሎ

ኢጂ ዚቄሕ ኤላ ነሲብ 

ነቀሽዞዛጥ ሚሳል አይነብ

ቸፍ ዛያ ሳፊ

ጀዛእዞሌ ኤላ ሐርፊ 

ኢጄው ሳመተጊር አዳዚኛው ማን ዩሕጣሌ

ዪደልጋዛል ኤላ አላይ ዪፋጪሌ

ጊደር አትታይ ነስጣ 

አኺር ጊዳሞት አይኹንበና ኻጣ

ጉፍታም የቁምሴል ኤልባጊራ ናዚ

ቆፍ ኢራዝ ቡሩቅ ቢላይ አይኩቱኽ

የቆምሲ
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ፈሪሳ ዛሽቲበኝ
“ሐለኝ ዛኼሳ ቲቀብጣኽ

ሐልኹዛኼሳ ቱሙታኽ

ዘትቂበጥ ዘተግኛኩት ቱኹናኽ”

ባተኝዋ ፈርሪሲት ዘገኝኼ ቀሐት

ሐባሪንታሞ... ወረሴኝ ፈረት

ሚን አሼ ጡቅሳንዜው ጎፍኹ

ወደድኹኽ ዛተኝሰአ ኢንዜውን ጠለቅኹ

ኺሾናዜን መላአ ጊዝማንዜኩት

ሐልኹ ዛኼሰአ አሽተኝ ኡሙትኩት

አልላዋ... ሚኑኽ ሐደግቲበኝ?

ሚኑኽ አገድቲበኝ?

ፈላንታሞ ሐባሪንታ ፈርሪሳ ዛሽቲበኝ?



61

ኢልሊ ዋ ሊሚ

        ጫያኻው ቃይሲ
አጣቢኛችኻው መለኻጊር ፊዝ መኽተርቤ

ጋር አባትኻ አቆማሳጊር ዚናቤ

ዛኻ ቂጥጤ ኻነሌኽጊሩም ኺሾናኻቤ

አትሪሰአ ጫያኻው ቂያስ ቂያስቤ

ሐለኝ ባይቲ አልታም አበድሌ 

መላአሌኝ በል ዪመሉሜል ኡሱእሌ

አንኩት ማኑኽ ባይቲቤ ተሐይ

አቱሽ ሩሕኻው ኡሱእቤ ለአይ

አኻኽቤም ዪገድሪ ዪማጅ ሐል

አኻኽቤም ዪማጂ ቱጃሪን ሐል

ተሐይቤ ዛልኩት ላአይኻቤም ዪዲጃል፡፡
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አይነብ
የዋል የሐድሪማ ዮራግዛል

ኡምሪ ዪሒልቂማ ዪበሊዛል

 ኡሱ ሚልሌ ዪመልሓል?

አንኩት አዜው

አዜኩት አኑው

የሐድሪማ አያም ዪሒልቂማ

ዛላ ዩጡኝዛል ደድ ዪትኸለቂማ

ወቅቲ ዚሞተሰ ወቅቲው ዩልዶማ

አኺር ዘሌላ ደድ አይነብኩት ዩኹኒማ

ዚትኸለቃ ደድ አይደቤኽ ዪነብሪማ፡፡
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መነሁት
ተቄበል ነላ ኢምራኔንታ

ኡሽ አቱሽ ኺሾኔንታ

ባያ ሰነም አኑዘልታ

መናሑት መናሑት

አንሌ ቲኢኻ ለከል ከልበኩት

ታኽዞቤ ዚገዛአ መሐለቅ ዜመሬው

መስኪነት ወቅቲ አቅሊዞው ዚገዛኤው
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  “በኒአደምሌ” ሒትፋኔ
ሲማአኝ “በኒአደም”

ሩሕኻሌም ቦረዳ ዚገኝኻ ወረም

አሲክ ፊዝቤ ከስተን አትሮጅ

ጋርኻ ዘልታ ጃርኻው አትሔጅ 

አሐድ ኹን አልታን ኮኦት

ሺኦሽቲ ኻንኺጊር ዊረድ መስሪኩት

ሲመአኝ ያ “በኒአደም” 

የቦለኽ ዩቡዛልኩት አሕዲ ደም 
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  “በኒአደምሌ” ሒትፋኔ
ሲማአኝ “በኒአደም”

ሩሕኻሌም ቦረዳ ዚገኝኻ ወረም

አሲክ ፊዝቤ ከስተን አትሮጅ

ጋርኻ ዘልታ ጃርኻው አትሔጅ 

አሐድ ኹን አልታን ኮኦት

ሺኦሽቲ ኻንኺጊር ዊረድ መስሪኩት

ሲመአኝ ያ “በኒአደም” 

የቦለኽ ዩቡዛልኩት አሕዲ ደም 

          ማን ናራ
አንዋ አዜ መሳ ኢሳልና

ኦርቲ ጪልማቤ ኒዋሊዛና

ማን ናራ?

አንዋ አዝዜ መስሳ ኢሳልና

ተሕቃቀፍናማ ኒሊጥዛና

ሁልሉቤ ማን ናራ?

ጪልማን ናራ ኢንዚኛ ዘሞሴው መራ

ሆጂ ታኢናሌ ደድዚኛው ዘለትቄራ

ማን ኢንቤኽ ደድዚና ቦአ?

ሰሐቅ ደድ ወረምዚኛ ማን ገረብ ተፎረራ

ማኑ ሐጃ ማን ናራ?

ሆጂ አትቄበጤኝዋ ፈትራ
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        መትወለድዜው
ሙሩር ሙሩር

ሑሩር ዚታ ኒብሪ

መትወለድ መቦአሌ

አፈር ሚሕዳር ቀብሪ

ጪልማ ቦሰና አዱኛ

ሞይ ዳኢም መኽና በቀኛ

ሚሌ ሚሌ ባይቲ

ሙት ቀብሪሌ መንበርቲ

መትወለድዜው ጠለታ

መንበርቲዜው አልወደድታ

ነሲብ ሐርዳዜው ጎፍታ

ሴና አሽቲ

ሩሕዜው ኪል ሐባርቲ

ላኪን አኺር አኺርታኝዜው

መቺኽ ሪታ

ዊልሊ አልመትወለድዜው

መቺኽ አቅታ፡፡
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          ሪኹ ዮቀኛል
ኡምሪ ደርሲ ኦር

ከምሺኢው ዛረአ ሶር

ሪኾ ዪቤሔር ዮቃኛል

አዱኛው ጠፍኼ ሐጂስ

ሺኢ ሚን ዪቀረኛል

ኡምሪ ሶር አረኤኝ በጂሕ

ዮቀኛል ኸላስ ኒብሪ ሆጂ

መስኪኑም ናርኹ

ቱጃሩም ናርኹ

አዱኛውም ሪእኼ ነቱዜውም ጤምኹ

ቡሱል ቁጥጢዜቤም በለኹ

ላኪን ላኪን አሐድ ቀራ

ሰሚቤ ዘባራ

ሁሉነትዞሌ አኺርቤ ዚቀራ

ዪቤ ዪጢም ዪጢምዛል ኒብሪ

ነሕሪ ያኧ ባድ ሙት ዘሌልባ

ሜገልቢላይ አኺር ዘሌላ
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ኮብልስቶን
ያኧ ወቅቲ ሑሉፍ ዛያ ታኢና

‹‹ኡን ቢላእ›› ዪሉናር አዋችዚኛ

‹‹ ኡን ቢላእ›› ዪሉናር አያችዚኛ

‹‹ ኡን ቢላእ ባይቲ ሱዱብዋ ሐባርዚኛ

ላኪን ሆጂ ኡን ሐንጉርዚኛ

ኡኻትዚኛው ነመስሪባሌ አሽኔውማ 

ኡጋ ዳንዲ

ኡን ኻና ኡኻትዚኛ ዘማንዞሌ ሐምዲ

ሆጂ ተናወጠማ ሐባር ሱዱብዚኛ

ኡን ቢላእ በሉና 

ቢፋ የኽኒለና፡፡
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ዱስ ዛኼ ዱሴው
ዱስኩት ጤሜኝማ

ሓልዋ አመልዜ

ዱሴንቴ ባኹ

ተረኤኝማ ዱስነትዜ

ኢምዲናር ዪቅሉኝኩትሌ

ዚሪኾ ኡሱእ ጀምሌ

ዱሲንቴ ባኹ ዱስ ኻንቲበኝማ

ደድ መውደድዜ ዱስ ኡኻት ኻነማ

ዪሌም የሌም ሔጄበሉ

ዱሲንቴ አጋርዱሉኝ ለከም በሉ

ኪላኹ ደዱው ዱስ ሞኘኤሌ

ኸዳኽ ጀዛእ ዘየቆምሲ አኺሬ

ዚገዛኤኝ ሓልዜው ዱስ ዛኾ ዱሴው

ዚንቢ ኒጀት ኻነማ መላአ ጋርዜው
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              ቱጃርነት
           አሐድሪባ ኤለኝ ደድ ለሐዴኝ

ኡልባ ኤለኝ ደድዜ አቴሸቄኝ

ወደድኹ አሸቅኹሌ

ጌዘምኼ ኸሽኼ

ሐርኹማም ደዴው አቴወቅኼ

ሚን ሐለኽ ባተኝ መስኪነቴ አሴሐቄ

አኑም አቃኜኝ መስኪነቴ ሐጬኝ 

መሰኪነቴው ኢገኚሌ

ሐፍ ባኹ ኢደልጊሌ

ወቅታቹም ተሔለቃ ኡምሪም ሌጣ

በጂሕ ሚኻት ቤሔር መስኪነቱም

አንቤ ኡምሪ ቀበጣ

መሐለቅ በሽበሽ ከምሺኢም መላአ

ላኪን ኒዲ ዚናሬኝ ደድ 

ሆጂ ላኪን ቀበላ

ኡሱእ መውደድ ረሰኹማ

      መሐለቅ አሸቅኹ ቀድረዋ ቁድረዞው አቅኹማ
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            የቦለሽ
አሐቅፈሽማም 

ተሐቅፊኝማም ነዲኩት ዱፍዞ

አልቲናወጣም ሓልዞ

አልቲሜቼኝ ቃሜ በረዳ

ዪትሜቸኝኩት አትኼሼኝ አላይ መኸዳ

ዩሙቀኝኩት ቃሜው 

አላይ ኢራዝ ቃሜ ወደዳ

ኻነቤኝ ቦረዴኝዋ ደዴ አንሙትበሸ

ተራዲ ኹኝሊኝ ተአብ አንኹንበሽ

ኣኻሽ ኢሳልሺ አትኼሼኝ መኸዳ

ቀልቢኤ ኒያ መምላእ አልታዋ መኽዳ
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     ደርማ ዲድገላ
ኪዝ ኔምደሽ ኡሙትለሻኹም ነለሽ

ኪዝቤ ኪዝ ኔደሽ

ኡስሑልሉ ኪዝቤ ነቴምነሽ

ኢንኸሽ ዘሪኤኝቤ ሑይቤ ነትቀበርለሽ

ዘልሰማእሺኝቤም ነብኪለሽ

አኺርቤም ጀዛእኻሹ ነክፈለሽ
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ባዛይ ጢጃ
ኢንዶች ሚጅጃ ዩሱችዛል ኡፌ

ቀሐት ዪፋጪዛል ዚዋለላ ኢኔ

ሆጂ ኢታው

ጊሽ የትታው ኪለያ

ተቁምሲ ቀሐትሌ ሞይ ጫያ

ሐለኝ ናሬኝ አሐድ ቀልቢ

ዳኢም ሌይሊ ዛልባ ሐርቢ

ጊሹ ዘዩቅ ሆጂሌ ዪነብሪዛል

 አኺርዞም ዘዩቅ ሆጂ ዪትፋኸርዛል

ኻንኹ ሩሕዞው ዘይቄሒሪ ባዛይ ጢጃ

የሐጅዛል ቃሜ ቂያመቤ ተሐጃ፡፡
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መቤየንቲ
(ሹሙቅ ሲናነረሌ)

ዪቤሔር ዚሰረሑ ዊቂር ሚጊራች ቤቀድዛጥቤ ጢት ፈርቂ ዛለዩን
ተዩ፡፡ ዪም ጢት ጌይ ካቲባቹም ኻና አላይ ካቲባች ሀረሪ ኡመት 
አላይ መሐድኩት ሉይቤም አማራ መሐድኩት ሰምና ወርቅ ዛላ 
ቅኔ ኤላም ዪልዛል ሒጃጆት ዘጋሕቤ መሲራጨዞ ኩሉዚኛም 
ኑቃዛና ሐቅ ኢንታ፡፡ዪ አሳስቤም ካቲብ ወቅቃርዋ ላሕኒ አጭ 
ኡስታድ ኢድ አፈንዲ ዲላጋችዚዩ ማቤይነቤ ጢትቤ ዪኩዛል 

ዊቂራቹ መቅረብቤ ሚጅጃ መንቀልዚዩ ዪትቄጠባል፡፡

ላኪን ጌይ ቤቀድ ኩቱባች ኡስጡቤ ሉዪቤም መስኖዪ ፈቀራችቤ 
ኢሊዋ ገጋ ዛለዩ ቅኔ ኒላዛና ዊቂራች አላይ ዊቂራችባሕ ተሰከ

ኩማ ነገኘዬሖና፡፡ ዪቤ ቃጪ አኽኻ ወቅቲቤ ሙሉቤ ሙሉ መጠ
መስቤ ዛል  ቆሰ ፈቀርቤ ዪኩዛል ጠለስዋ ናሙስ ዛላ ኡገቤ ሲር
ሪዞው ዚሼመቃ ሐለትቤ ሚጊራች ኪልቲሴደቁ ዪፎረሩ ዚናርት 
ቆሳ ዊቂር ሚጊራች ዚሳመቱ ዚናሩ ከቢር አብዱልሙኤሚን አብ
ዱናሲር ኢብራሒም (ከቢር አብዲ) አልላሁ ጀነቱ የስጠዩዋ ዪ 

ሐቁ ዪዳሉ፡፡

መስኖይ ፈቀር ኡስጡቤ አሐድ ሚጊር ነንሰማ ኑረኹ

ኢኸሽቤም አውኸሽ ዪማጀሻልዋ

አይቤም አይ የትማልሐሻልዋ
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ዪ ዊቂርቤ ገጋዞ ፡- ዛነሳ ኢሕኸሽቤ አውኸሺት የማጀሻል ዚኸሻ 
አይናው አይ ዪማጀሻል ኪላያ የትማህለሻል ባይቲ ዚኻነሰአ

ኢልሊዚ፡- አልታን ሲርሪዞ ላኪን አይ ባይቲ ዞለቲ አይ ባይቲ ዚኻ
ነሰአ አላይ አይ ዪነሲማ የዲጅለሻል ባይቲንታ

ዪ አሳስቤ ኡስጡ ሲርሪ ዘኣለዩ ዊቂር ሚጊር ገልጌባች መፍታሕሌ 
ጢት የሬዝኑማም ኡገዞው አቅኾ ናርጊር ፊዝቤ ከፊፍንታ፡፡

ሲርሪ ዊቂራች ኮኦትሌ ዪሳአዱዛሉ ዚኻነሰአ አሐድዞ ዱቡሌ 
ጩቅቲ (ኮኦት ማእና ዛለዩ ጩቅቲያች) መላያ ዚኻነሰአ ኮኦትታኝዞ 
ሙሉዞቤ ዚላሐዴው ሳኒ ማእናቤ ቃጪ አላይ ማእናዞው መፋጫ
ንታ፡፡ ሒያቹ ዚሔጅኔዩሰአ ዪኩትቤ ነገኘሖኛ፡፡

ዪ ኡገዞም አሐድ ዊቂር ሚጊርቤ ሲርሪ ዛላ ጩቅቲ መፋጫ ዪት
ፈረካዛል ለአይቤ ዛል ዘልኻነቤ ተሐይቤ ዛሉ ጩቅቲያች ማቤይነቤ 
ዱቡሌይ (ኮኦት ማእና ዛለዩ ጩቅቲው) መፋጫንታ፡፡

ሚሳልሌ፡-

ዋሕቤር ኢንተኝ - ለግለጊን ኢላኽ

ጢሪ ነኸኒማም ሲርሪሌ ኡኹናኽ
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 ገጋዞ ፡-ዋሕቤር ሲርሪ የመስሩማ ኢሽሽባሕ ያኞዛል ቡንንታ፡፡  
ዪ አሳስቤም ጢሪ ኻንኹጊራም ኢነፋኽ ሲሪሌ ኡኹናኽ ዚኻነሰአ

ኢልሊዞ፡- ዊጅ ነኽኒማም ሲርሪሌ(ሚስጢር)ሌ ኡኹናኽ ዊጅ 
ኢንተኽ አተሉማ አተቄሹኝ ባይቲሌንታ፡፡

ኮኦታኝ ኡጋ ሙሉ ዊቂርዞቤ ኡስጡ ገልጌብዞው መፋጫንታ 
ዪሌም ሚሳል ዪኹንኩት፡

አዜው መውደዴ - ደዴ ከርሲዜው በለአ 

መውደድሌ ኻነጊር - ወናጉኽ ጣዩ መቺ ጠለአ 

ገጋዞ፡- አዜው መውደዴ ፊዝቤ ተስ ባዬማ በራሕ አሽኼ፡ ደድሌ 
ኸነጊር ወናጉም ጣዩ ዩዳልንታ

ኢልሊዞ፡- አዜው መውደዴ ሐጀኤሌ ኸሽኼማንታ (ወናግ ጣዩ 
ዩዳዛል ዬሌሌታማ)

ዪ አሳስቤ ሲርሪ ገልጌባች ዪቤሔር ተሰረሑማ ሐሉ፡፡ ኢፈርካ 
ቄስሲቤ ደፍ ደፍ ዛኹቦንታማ አኻኻቹም ኪልፌረስኾ አላይ  

መክተብሌ ዪ ሚጅጃ የኽኒለኹ፡፡
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ኢልሊ ዋ ሊሚ
(1) ኢንዶችዋ አቦቺን - መውቀጥሌን ወቀጡኝ 

ሊጋገኤኝ ሊጂ - ቀሐቱኽ ሚኑኽ አሽተኝ!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(2) ዋሕቤር ንተኝ - ለግለጊን ኢላኽ 

ጢሪ ነኽኒማም - ሲርሪሌ ኡኹናኽ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(3) ዪሒሙኝቤት ሐሉ - አኸዋ ነሳአም 

መኚት መውደዴ - አቴሼኝ ከርሳም

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(4) ሚስቴቤኽ አሲምለሽ - ቂያስ ኤለሽዋ ገደብ 

ሸረፍ ኤለሽጊር ላኪን - ኤለኙም መርገገብ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(5) በጂሕ ወልዳች መኽነሌ - ሲብሪቤ ዚጠለሉ 

አባትዋ ጋር ሐዋዝኩት - መትቆመስሌ ሐሉ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(6) ሜመዲን ዪማጃል - አውዋ አይ ኢሳሉ 

ላኪን ሑሉቤ - አው ጀዛእሌ ሐሉ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(7) ኻነጊሩም ዪኹናል - አልኻነጊሩም ዪቀራል 

ወደዱጊር አዩ - ጠለኦጊር አው ዪማጃል

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(8) አቁሕዜት ጊዲርንታ - ጢመዞው አላቅና 

ከምዞም ዩደየሔል - ጉረኚት ሐለና
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   (9) ወርስንቴ - አሐድ ፊትሌ ኮኦት ኢራዝሌ 

አን ጠለታም - ቡንዋ ሻሒሌ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(10) ሞይ ሐጢሽ ቲልበኛት - ኢትታ አንዛጥ ወላንዶ 

አይ አታይዜው መጥ - መቺ ቀደዶ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(11) ሒፎት ዲልሶትዞን - ሚይቤ ተማጅኹ

ኻና ኢሳሺኝጊር - መትራአ ኢስኸሽኹ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(12) ኢስኸሺሊኝጊር - መታገዱው ዘልጠለኾም 

ኻና ቲዩሜሽ ቢላይ - ኡጉድ ገዱው ዘልፈታኾም 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



80

ኢልሊ ዋ ሊሚ

     (13) አን መስኪን ሊጂው - ጀዛኤቤ ወደድኹኝ 

ዘሌለኝ ዲነትቤ - ባለጌ’ ሱም ሰጥኹኝ 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   (14) ኢሊሉም አተሉ - ዚናቡም አልዲጃና 

   ቢራቅበሒን ዪዋላል - ጠይ ኑግዳ አጉጃና 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(15) የኽኒማም ሐሌ በረድ - አመሌሞ ገውዋ

ዘነቴውሌ አፌታንተኝ - ዚቀበጦ ደውዋ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(17) ሐቦሰሌ ሩሑ - ከፈን ቢላይ ቀብሪ 

ወልዲ አው ቢላይ - የቲም ኻንቲ አስሪ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(18) ሳትቲ በቅላን ለበቅ ባኹ - ሚሽቲኤ ወር ኤሌ 

አጤማ ቲለኛት - ተጬነቅቲ ሐንጉርዜሌ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(19) ወር ያሽቡኻል - ያ መሐመድ አሊ 

ቡንኻመልታዋ - ወልዲኻቃሊ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(20) አው ወልዲው አመና - አይ ተረቲማ 

ማንዛጢንታ ኤሄር ቲላት - አይ ወልዲ ቱጡሪማ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



82

ኢልሊ ዋ ሊሚ

(21) ወጨራ ሚሕጢቤ - ወለቲ በቀል 

ቢቃዮው ከስተን - ዘልአፈርኻቤ አትቢቀል 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(22) ሲላ ሲላቤን - ሲላቤን ሌቅኹ

ሆጂ ኻነጊር - ጊሽሌን በኽኹ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(23) ተዲን ቀብሪዜ - ጉፍታ አልኡገድ 

ዘልቃጠሮ ሲርሪው - ዘልኸነቤ ኡጉድ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(24) አይፊተሔሌን ቂጣጠሬ - ሚሌኽ ሰምቲቤ

አርዴሔኽ

ዚኸሼው ተአብ ቱሽኝማ - ፈጠንቤ ኢፋሕቴሔኽ
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(25) መገራው ዊጌር ኢስታ - መገረዋ ዊጌር 

አስጣም አሪኹቤ - ታኢና ቤሔር

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(26) በሪም በሪንታ - መትከፈትዞ ዪቀሩሜል

አን ነክፈታ አሐድሺም ዪዲጁሜል 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(27) አላኹም ኢስታን - ኡስጡኤቤ ደላህኹ 

ዚጣለልኾ ፈትሊው - መርፊቤ ሞሻ ኸሽኹ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(28) ኢናዋ ጢመዜሌ - ኩሉዞም ዩዴሔል 

ዱስ ኢስቴዞኽ - ዙሑቅ መኽና የቁምሴሔል 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(29) ሐምስቲ በሪ ኢሳል - ወራባ ኑዱሉ አቱጨና 

ቀብሪዋ አኺረሌ - ዘልኡምሪ ኑቁራና 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(30) ዘለታይ አሴነና - አፍሌ ከራቱም ኤላዋ 

አርራት ዲልሒቤ - ሲን ጀዛእ ሐላዋ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

     (31) ሰሚ ዚገፈሬው - ደቺ ዪትቄበለሐል 

አን ዘዲጅኾው - ቀብሪ ዪብቀሐል 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(32) ሩሕ አነቴጊር - ሐያት ተጬነቅቲሌ

ጣኡስ ጎረኡሌ - በሰር ዘየስሊጤሌ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(33) ከፍቲም ኤለኝ - ዘሌላ መስኪን መኽኔኤቤ

ዊዚኤው አንቂበጣ ቢላይ - ከፈኔ ኪስቤ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(34) ሱሕቢቤ ኢላ መኽሪብ - አያምዞ ሑሉፍ የለና 

ላኪን ቂባጭዋ ሪኻብዞሌ - ሰላት ቤሔር ኒትራአና 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(35) ኮኦት ሳአሌ በለማ ነልሐድማ 

ሺኢሽቲ ሰአቤ ነትራኧማ 

ኢላ ሐረት ሰአ አንቆሪኝማ 

ሐምሚስቲ ሰአቤ አልዲጅኹጊር 

      ሱድዲስቲ ሳአቤ ሌጪ አን ዲጁኹጊር  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(36) ሚን አይና ዘማኒንታ - “ኦሆኧ” “ኦሆኧ” አቤልሺ 

በረከኤል ኢሊዛኺን አኻም - “ሐጢሽ” ቀርሺ?

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(37) ወራበቤ ወናግ ወንደቅዞ - አኑ ዩሸኝ 

ላኪን ደበንዞ ቢላይ - ቀነወዞው አዩሸኝ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(38) መይሊቀቀኽ ሊቀቃንታማ ሲናን 

ለቀቅተኝ ኢመንሊቀቄ ፈናን 

(39) አይ ሐጂዬይ ፊዝቤን - ጋርዜለ ቲጬነቃት

ሐርሺቤ ሑሉፍ - ሐዲቃን ቱዳት  

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

   (40) ደውዋ ጣይ በሰር ኢሳል ባረዋ ጋሚላ 

  ኡሱእ በሰር ቃሊ ኻና - ቂመዞም ደበላ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(41) ሀረሪቤም ጌይ ኡሱእ - ዪማጀኛል መራ 

አሰላሙ አለይኩም - በሎ ዲጃ አሕመራ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(42) ነቅሪ ቡሐይ በሪቤ - አንሌጥ አላይ አትታይ 

ጌይቤም ጁገል ዪማጃል - አዋሳቤም ዚዋይ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(43) ቃሊ አቱሾ ወልዲው - ሩሕዞው ዪቁንጣል 

አፈሩም ቢቃያ - ዚሞታም ቱሉእ ዩልዳል 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(44) ደፉ ለሐድኹ ቀኚትቤ - ከረቡው ሰጥኾ ቢቶሌ 

ኢስኸሽቲለኝጊር ሲላ - ከበል ኢስማሐጥኹሌ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(45) ሒሚሚም ዞደዴሌ - በቅላ ፈቀር ኢሳሻ

መስላሕዞ ኢስቀረማ - ቀልቤ ደባል ኢስኸሻ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(46) አሚሮው ዲልጎትቤ - መኚት አሳገዴኹ 

አይሪፈድሌ ቲብቂዛኹ - ወቅቲ ሁሉፍ ባዬኹ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(47) ተጌብባሌ ኩርሲ ሰጦጊራ - ሐዋስ ቀልቢ ዛላሌ 

ዱፍፋን አሼው - የኚማ ዪኚባሌ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(48) ጉጁፍቤ ዚበቀላ - የሕማሊ አዮባን 

ጌይሌ ቃሊኻና - ዘልወለዶ ዙግማን 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(49) ዚትሮጃ መሐዋ - አወል ናር ቃሊ 

ሆጂ ረኸሰማ - ሮጂዞ ኻና ቃሊ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(50) ኢመይዛኝ ኢዲጃኽ - ኢመይመሽ ዱቅ ኢልማ 

አፍላሉፋ ሞትኸሹ - ፊዝቤ ኡደሐኽማ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(51) ሐምሚስቲ ኡን አረዱኹ - ጋር ጋምበሪኸሽቤ

አኻሽ ኤልሺጊር - አቦችኸሽ የፋጨኝ ጋርቤ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(52) አለምባሕ አሰላ ኪለአይ - ተራእ ሩኹቅቤ ዛልሌ 

ዲዲ ዪበካል - አን ኢሳልኹ ባዱ ሰቀሎሌ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(53) ኢር ፈናሽ ኡራሽዋ - ከላም ሐዋላይ 

ቱፍ ኢል ከራሼ - ተንቡር ካሕፈቴይ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(54) ኢቃሕሚዛኽ - ኻነቤኝማ አዳ 

መስኪነቴ ለመዴው - ቱጃር መኽዳ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(55) ለፈኹ ደለኹ በጂሕ - ዘግ ኢጄም ሰከጊር ኢጊሬ 

ቀበጥኹም ረኸብኹም ኢሺሽንታ ሐንጉሬ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(56) በለችቹ ሙራድዜሌ - በጂሕ ሲካክቲ

ዱዋኧ ዋ ኢባደቤ - ቁጥጢ አረገፍቲ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(57) አኻሽ ሐጪር - አን መረሻ 

ኢስቲላይነጊር ማን - ሚኑ ኢስኸሻ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(58) ዚደዶሌ ኩሉው - መስጠሌ ማን ተዋሻ 

መትላያ ላሉቤ - መሕ መጥ ኢስኸሻ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(59) አውዞው ዚመሐጣ - ወልዲ ከልቢ

ጀዋበል ጃዛኧዞ - ዮቃል “ሐሙረቢ” 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(60) ዘማን ሌጠማ ዘማን ዲጃጃ 

ኢንተርኔት ዪልቦ ወቅቲ ቆረረማ - ኢንተርኔትቤ አቤጃ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(61) ጋር ቼኽሊ - ኩሉዚዩም ዪሉኛል 

ላኪን አፈር ቃምሌ - አፈር ዪኸትሩኛል 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(62) ዊጅነት ፈለክ - አፈር አፈር ሲሳ 

ሒደግ ቲወስኻኽ ኪላዩኝ - አፈር አፈርቤ አነሳ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(63) ኩሉ ዱኒያ - ኤሔራን ኤቀድዞ በለላ

ጋራቼሌ ዙግማንተኝ - ኡምሪኤሌም ቁጡሱ ሐላ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(64) አው ፊዳኧ ኻነጊር - ጀዛዞ ኢኝኛሌ ቢላይ 

ሐቁም ኤሌ ከስተን - ዞለተና አይ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

       (65) ኮኦታኝ ከለሑሉኽ ጊር - ለቤክ ባይቲታ

 ሰም ባይቲ የቅሪበኽ - ኡሱኧ ሱሚንታ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(66) ሀረሪ ጌይ ዚታ ነቱ - የቲውቃል ማነቴ 

አዋቼ ዚሰጡኝንታ - ሐዲያ ዴነቴ 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(67) ሑጡር በሪዜው - ጁገሉ ይመልዛል ኢሳል 

ጌይ ኡሱኧ ቢላይ - ጌይ ኡሱኽ የትኺሹሜል 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(68) ዲንዞው አልታ - አይኹን ማነትዞው 

አንገትዞቤ ሑሉፍ - ኡሩስዞዊታ ዘነቴው 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(69) ጣኡስ ጊዲር ቲመስላት - ዚሐረሬሰአ

ኤቀድ ቆርዜ - ኤሔርማ ቢሳ ቢሳ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(70) ዘማን ኩባያ - ሐዬ አየሬቀኹ

ጌብቤ ሲቹ አሕሊ የማጀኹ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(71) ቢራቅዋ ሚራቅ - አሐድንተዩ

ለአይቤ አዲጄዩማ ደቺባሕ አጣበቄዩ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(72) ጊዲር መጋላ ጢሊ - የትነፍሲባ ዲክካ

ዘገኝኻ በሰሩ - አልሴተርኺጊር ወሊ መካ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(73) ቆር ቁምሰኤ ዛል - ለአይ ሲፋቴቤ

ኡሱእ አቂሊንታ - ዪፋጫል ኢጄቤ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(74) አው በራሶ - ፊዝቤ ዪደንቃሉ

ዲሉ ሐደጎማ - ወምበራው ዪስጣሉ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(75) ሚይ ዪሎዛል - ሚን አይና መትላቀጢንታ

    ኡሱሌ ማልቱ - ወራበሌም ሚሼትንታ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



96

ኢልሊ ዋ ሊሚ

(76) ወቅቲ ዛረዴው - ሐሚል ኢሳለና

ዘማን ተናወጠማ መኸዙ ጋርቤ ቃነና

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(77) ጋፈዋ ቦንሌ - አሚር ኢሳላ

ኡሩስ ኢጊር ኻነማ - ኢጊር ኡሩስ አሰላ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(78) አልፊ አመትሌ - አሐድ ነትቱ ዘልላሐዴኝ

ሚልሌኽ የኽኒ - ወጨራ ኼጄኝሌ ዘነቴኝ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(79) ለፉ ናሬኝ - ቆርዞ ሩሑቅቤ ዘዳጄኝ

አልፊ አመትቤ ነቱዞ ሆጂም ዘልማጄኝ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(80) ላምዋ ባራችዚኛ - ደውዋ ጣዩም አልቀራ

አዱኛም ፈረቃንቴ - ኩሉዚኛም ኮረና

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(81) ጋራችኸሽ ዩዶዛል - በሰሪንታ ሐንጉርዚዩ

አኻሽሞ አንቤ ኩድዋ ኩላይ ኦሖብሺሊዩ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(82) አሚር ሞተዋ - ቀብሪ አፈር የክፈፋ

ኪዙ ሑሉ - ቁሻሹ ነዛፋ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(83) ሚን አይና አይንቴ - ዘማን ኪታብ ዚቀረቲ

ሊጄማ አማን ዋሊንታ ባቲ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(84) ረጋም ኬበቤማ - ሐቁ ኤመቲ

ቀሐት አውንተኽዋ - ዲዋን ቱቄኽ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(85) ሆጂ አሩዝ ጊሽ ሐራስ ጋር ባኹነማ

ኮኦትዚኛት ቀርና - በቀልቤ አገበኤኝማ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(86) ሶመኑ ኢሼኝኔውሌ - ዋሕሪ ሑሉፍ አሽና

አዜ ላኪን ተናሕቀኝማ - ቲለኛት ሒራብ ኖላና

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(87) ኡስሱ ለፋአማ - ቆርዞሌ ሐደጋ

ቀኚት ደለገማ - ቢቶ አዌረጋ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(88) ኢማም ዚቅ ኢንተዩ - ማን የማጀዩማ

ሽንብራ ኩሬቤ - በጂሕ ጄይሺ ደለገማ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(89) ወቢ ዘር - ሚይዞ ሐጠቤኝ

ዚረሰኾ ቃሜው - አጤው አዲጀሌኝ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(90) አሚር ዚዘረኦ ሊኝ - ፈጠንቤ በቀላ

ኡስሱ ኪል አረዳ - ኡሱኽ አሴቀላ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(91) ታኢና ተስ ዘቴሼና  - አሊ ናር ባብዞ

ሆጂ ሴነሌ ሰጤና - አህመድ ኻነማ አውዞ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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(92) አልላ ጋፊዋ  ወንዳላም - አው አብዳል ዪሑራሉ

መስጂድዋ ቀብሪቤ - ዚኸሾው ዪመልሐሉ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(93) ከበል ኢንጪ - ደባልሌ የሚቻል

ከረቡ ኢስኸሽኹ - ጎጋ መውቀጥ ዪማጃል

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(94) አልላሑ ዘበቀሌው - ቢቃያች ቁጢ ኢሳል

ኹልቂ ጃሒል ኢንታ - ኡስሱ በሰር ዩዳል

 



ኢማም አህመድ ሐርዳ
ባብ ሰሪቤ ቃነንኹማ - ቦሰቲ ቃሐት ሪኹ

መኽቱት ሒራት - አስካክዛኽ ፈጠጋር ቦኹ

መጋላ በዝሐማ - ከምባታ ቲለኛት ባዴ ኦሮሞ

ቁርቁራ አልቀራ ደውዋሮ - አይሳ ረኺስቤ አሴሞ

አደሌው አላኹ - አደልኹ ኢፋትቤ

ቁብቤ ኢሊጥዛኽ - ቆቦ በለኹ መትባለሌቤ

አውሣ አውቲኤ - ኾር ዱኾን ዛር አሻ

ዘይቲዋቅባሌ ሺሙቡራ ኩሪቤ - ተብላሻ


