ደርፍታት ኣሸንዳ
ብ ጌታቸው ኣረጋዊ
ትግራይ ኦንላይን Agust 17, 2016

(ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ)
1)

ኣብ ፈለማ መዓልቲ ዝድረፉ ደርፍታት

መፀት መፀት

ኣሸንዳ ኣሸንዳ ዓደይ

ኣሸንዳ ዕምበብ መፀት

ብበራውር ዶ ክሰብራ ኢደይ

**

**

ቆልዑ ኣሸንዳ ኢና ንበሃልየ

ርበባየ ርበባ

ብጭራዋጣ ኢና ንለዓልየ

ከም ሸመባቆ ርበባ

**

ኣውላድ ስኒ ፀባየ

ኣይተሐንኩልኒ ርግሀ

ምሰላ ዕንበባየ

ምስ ኣሽንዳ እየ ዝለሀ

ንኣሽንዳ ወለላየ

**

ኩለን ድየን ከማይ ዝቑነናየ

ኩታ ፈቲለ ንመን ክቦየ

ኣነ በይነይ ንኣሸንዳ ወለላየ

ንኣሽዳዋይ ዶ ክድርብያየ

ኩለን ድየን ከማይ ዝኮሓላየ

**

ኣሸንደዋይ ኩሒላ

ኣሽንዳዋይ ናይ ዓሚ ናይዓሚየ

ዓሚ ምሳና ውዒላ

ተጋኒና ሎሚየ
**
እዛ ዕምበብ ዕምበበይቲየ ዕምበብ ዕምበበይቲ
ዛ ዕምበብ ዕምበበይቲየ መሓዛ ኣናእሽቲ
**
ኣሸንዳዋይ ኩሒልየ
ምሳኺ ክውዕልየ
**
ኣሻንዳ ኣሸንዳ ኣሸንዳውየ
ክፃወት እየ ኣይ ቆልዓይድየ

2) ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ንፃውቲ ዝድረፉ
ስየይ ዶ ሓፍተይ ስየይየ
ያዓወይ ስየይየ

ስየይዶ እንድሕር ሕፀ

ክፃወታ መሲሉኒ ከምናይ ንቡርየ

ያዓወይ ስየይየ

ኣዋልደየ ሎሚ ዕበዳ

ስየይየ የለን መፋፀ

ላዕላይ ሰማይዶ ኣለዎ መይዳ

ያዓወይ ስየይየ

ኣንቲ ዘንጊ ወርቂ ዘንጊ ወርቂ
ስየይየ እንድሕር ሓዳር

እሞ ሃየ ሃየ ከይትወድቂ

ያዓወ ይ ስየይየ

ስየ ንዒ ኣሸንድየ

ስየይየ የለን ምውድልዳል

ኣደዋኒ ክፃወት እየ

ያዓወይ ስየይየ ያዓወይ ስየይየ

ተፃወቲ እምበይ ከሊእ ድየ

ኣበይያ ውዒልክን ኣዋልዶ

ኣዋልድ ዲደ እማ በላ

ገረብ ገረብ ማዕዶ

ዲደየ ኣይትዛሕትላ

ሰብ ዘይከዶ

ኣዋልድ ቆላየ

ኣሸንዳዋይየ ወርቂ

ዘው እማ በላየ ዘው ብሃሎ

ሸላሊመ ዶ ክማለአኪ

ኣብዙ ዓድና ማይ ዶ ኣለዎ ማይየ

ኣሸንዳዋይ ደኣየ

እወ ኣለዎ ቃላይ ብቃላይ

ሸላሊመ ዶ ክማለኣየ

ዓዎይየ ወለላካየ ዓዎየ ወለላካ

ኣብዙይ ዶ ኮይኑ ዓደይ
ክፃወት መፂአ እምበር
ንእሽተይ ኩሕሊ በነና
ተፃወታይ ዶ ከማና

ዓዎይየ ወለላካየ ኣሸንዳ ብቆልዓኻ
ሃባና/ሃቡና/ንምባል
እምበይተዋይ ፀሓይየ
መፂአ ኣለኩ ዛ መፅብዓይየ

ዛ ዕምበብ ኣበይ ኣላየ

ፀሓይ ገፃ ብሪ መወፃ ይብላኪ ኣለዋየ

ዕምበብ ኣላየ

ፀሓይ ገፃ ንሳ በሊፃ ይብላኺ ኣለዋየ

ዛ ዕምበብ ኣበይ ኣላየ

እዛ ገዛ መንያ ዋንኣየ

ወርቀይ ክሰደላ

እምበይተዋይ ምስ ወርቂ ጫምኣየ

ኣዋልደየ ትሕመያ ኣለክንየ
ሓሸው እናበለ ዝርያ ጋማክንየ
ኣዋልደየ ዘንግዶ ውሒጥክን

ክፈት ክፈት በሎምየ ኣጋፋሪ
ሓላዊያ ገይሮም ፃዕዳ ነብሪ
ገረበ ገረብ ክደሊ ንዓካ

ዘንጊ ረወይየ ስብርብር ዶ በላየ
ክዐይማ ዶ ኢለየን ነይረ ከም ኣብዑርየ

ኣታ ሓወይየ ኣብዙይ ዶ ኣለካ ኢካ
ኩልና ኣዋልድ ኢና

እወ ኣይተዳልዋና /ንገሊአን ጉጅለ ሂቡ ንገሊአን ንዘይሃበ /

ክፈት ዶ በሎይ ዙ በረኛ

ስባር ከበሮየ

ክኸድ ድየ ጠሪዐ ጠሪዐ

እምበይተ ዓይነይ ርእሲ ኹማሮ

ጎረረይ ነቒዐ

ሃሪ ማዕተበይ

ውዒልና ዶ ክንሓድር ኣብኡ

ሓፊረ እምበይ ኩሉኹም ሰበይ /ንዝፈልጠኦ ሒዘን ምስኡ
ዘይፈልጠኦ ሰበ እንተልዩ /

ይፅወዩናይ ዶ ምልሽኡ

ወርቂ ሰዓቱ ወርቂ ሰዓቱ
ስየ ቑመቱ
በዓል መኪና ፅሩይየ
ሓደ ቅርሺይ ዶ ደርብይየ
ይለቁሕለይባ ይለቁሕለይባ
ካበይየ ካበ ጁባ ይለቁሕለይ እባ
ሃቡና እምበይየ ሃቡና እምበይ
ምሃብ ዶ ነውሪ እዩ
ኣያይ ስጋካ ስጋካየ
ክፅበ ውዒለ ንዓኻ
መኸምቢያ ላስታየ
ኣብዙየ እኒሆ ጎይታ
ኣያይ ወርቂ ሰዓቱ
ኦፔል መዛወሪቱ

3) ንዝሃበ/ት/እንትውድሳ

ንሰንስ ሃበን እየን
ሃበን ሃበን እየን

መኸምቢያ ለይለየ
ኽብረት ይሃበለይየ

መልኣዮ ኣፉ መልኣዮ ኣፉ
ቁሩብ እዩ ትርፉ /ወስክና ንምባል/
ሃሰስ ዶ በሎይየ
ሃሰስ ዶ በሎይ ቱ ጁባኻ
ንሰንስ ለምለም እየን ኣኸዛየ
ፈትፊተን ዝባኻ ከም ብዋዛ
ጎይታይ ኣጋፋሪ
ክፈተለን በሪ
ኣጋፋሪ ጎይታይ በሪ ዕፀኛ

ፈሰሰ ከም ማይ ነሓሰ
እምበይተይ ልሃባኒየ
ቀለበ ዓመተይ ክኾነኒየ
4) ንዘይሃበ /ት/ ዝድረፉ
ኣይፈልጠካን ዲየ ወዲ ዓደይ እንዲካ
ብሎቖታ ጊሐ ትልምን ዝሓገካ
ካራ እግሩ ሽቶል ማዓኮሩ
ከደ ከደ ድሙ ሰሪሩ

ወዮ ገጣጢ ሽሮ

ማዕዶ ስገራናይ ዶ

ረሲዕዎ ድሮ

ኣትን መሓዙትና
ያዓወይ በላ ምሳና ያዓወይ

ወያ ገጣጢት ክክዕ

ኣይንፈለ ኣይንፈላለ

ዘይበላ እኻ መልክዕ

ፀላኢና ይፈለ

እፉፈይየ

6) ኣሸንዳ ትኸይድ ዘላ ምኻና ንምግላፅ

ይጨኑ ኣሎ ህበይየ

ከደት ከደት ኣሸንዳ ዕምበብ ከደት

እፉፍ በላ

ኣሸንዳ ሓሊፋ ብዝባን ዱርየ

ይጨኑ ኣሎ ዲባላ

ዋይ አነ ዋየ ኣነ ቅድም ከይብል

እንጣጢዕ ብቑላ ማይ ስዋኣየ

ኣቦይ ቀሺየ ዳንዩና

ንዛ በሰሮሰ ታይ ወግኣየ

ዕምበብ ከይዳ ዓዳ ስኣን ዳይና

ኣትዮ ዓባይ ርእሲ

ኣዋልድ ሎሚ ዕበዳየ

ጥንቅሊዒት ሃርሲ

ኣሸንዳኽን ከይዳ

እንጣጢዕ ሸጠጥ

ኣቲ ዛ ኣሸንዳኺ ምነውያ

ኣቢሉለይ ዘጠጥ

እንድሕር ከይዳ እማ ሓዳር እያ

5) ንባእሲ ዝድረፉ ደርፍታት
ዘንጊ በርበረ

ኣቲ ንእስነትኪ ምነውያ
እንድሕር መርዓ እማ ቆብዕ እያ

ትወዳእነክን ባሓንቲ ፍረ
ኣታ መን እየን መን እየን መንየ
መንደርና እየን ሸዊት ለምለምየ
ኣንበሳ ዱርየ ማይ ንጉሆ
ክበኣስ ዝበለ ሐዚ እኒሆ
ኣትዮ ጉደኛየ
ጛል ዶ ኣለዋ ዳኛ ንደቂ ኣሸንዳ ዝዘርዩ
ኣወዳት እንተሊዮም
ስዒርናየን ዶ ስዒርናየን
ስዒርናየንስ ቓንጣ ሰቒልናየን
ንዕርቂ ዝድረፉ
ንፃወትይ ዶ ንተሓዋወስየ
ዘመን ክምለስ

ኣይበልዕን እንጀራ ብጨው ደፍዲፈ
ኣሸንዳይ መዓር ንድሕሪት ገዲፈ

