
ወዲ ኣባት ዓይኒ ማይ… 
 

መንድቕ ይሓውያን - ትግራይ ዝቦቐለ፣ 
ሓውልቲ ኣክሱማውያን - ዘምለሰ ብስረ፣ 
ኩርዓት ላሊበላ - ጥያ ዝተተኽለ፣ 
ኣሰር ዘርኢ ሰባት - ብሉሲ ዝፍለ፣  
ሃረር ዝነገሰ - ጀጎል ተጎዝጒዙ፣ 
ጎንደር ዝነቆጠ - ፋሲለደስ ሒዙ፣ 
“ዩኔስኮ” ዘስፈሮም - ቅርስታት መዝገቡ፣ 
ኢትዮጵያ እንትትፅዋዕ - ዝለዓል ስዒቡ። 
ብርዒ ሓበሻ - ዘይነፅፍ ቀለሙ፣ 
ማዕበል መፃሕፍቲ - ዝንበብ ቀዲሙ፣ 
ፍላፃ ጥንታውያን - ፅንዓት እምኒ ዓረ፣ 
ዘበናት ኣሚቱ - ዘበን ዝሰገረ። 
ብዓል ራእይ ኣያ - ሃንዳሲ መንገዲ፣ 
ወዲ ኣባት ዓይኒ ማይ - “ኣባይ” ሽሻይ ዓዲ፣ 
“መለስ" ሰይሙለይ - ዝንተኣለም ገውዲ። 

 
ጎይታ ዓይኒ ዋና - ጣና ምስ ተከዘ፣ 
ባሮ ፣ ግልገል ጊቤ  - ኦሞ ዝመሃዘ፣ 
ንዋቢሸበሌ - ንኣዋሽ ዘግለሰ፣   
ሃገር ዘጠጠዐ - መሪሑ ሕዳሰ፣ 
ዘበን ዘየእርጎ - መርከብ ዘሐመሰ።       
ኣላዪ ሩባታት - ሓመድ ማይ ዓቃቢ፣  
ፍልፍል ሆረየታት - ዒላታት መጋቢ፣   
ወለባ ሚሌኒየም - ገይፂ ዕንቊ ባሕሪ፣ 
ድሙቅ ውላድ ቁርፂ - ጩራ ፀሓይ ቀትሪ፣ 
ሓላዊ ከባቢ - ሓምለዋይ ተፈጥሮ፣ 
ወዲ ኣባት ዓይኒ ማይ - ኦሪታዊ ዳዕሮ። 
ብደዉ ዝፈለጠ - ምግዳል ምሕላፉ፣ 
ድጓስ ኣፍሪካውያን - ታሪኽ እዩ ገዲፉ፣ 
ኣብ ባይታ ወሪዱ - ንህዝቡ ኣሰሊፉ፣ 
ዕላማ ኣጨቢጡ - መስመር ሓይሊ ኣንፂፉ፣ 
“ኣባይ” ምግዳቡ - ርእዩዎ እዩ ንሱ፣ 
ቅድሚ ዝኣገረ - ብራእይ ጠኒሱ፣ 
ናብ ተግባር ኣውዒሉ - ሰረቱ ዘንበረ፣ 
ሕዛእቲ ዘበናት - ሕንጊድ ዝሰዓረ፣ 
ብሕታዊ ጅግና  - ን”ኣባይ” ዝደፈረ፣ 
ርእሲ ዓይንታት ማይ - ፍልፍሉ ዝሕረ። 
                 
ዘይፍትሓዊ ሃፍቲ - ክፍፍል ገልቢጡ፣ 
ሰናይ ጉርብትና - ብፍቕሪ ላዕቚጡ፣ 



ሃገራት ወዲቡ - ብሓሳብ ዘስመረ፣ 
ብማዕረ ረብሓታት - ዘተኣሳሰረ። 
እስኪ ሰይሙለይ - ንግድብ ሕዳሰ፣ 
“መለስ” ኢልኩም - መሰላት ዘምለሰ። 

 
ኩልሻብ ፅድያ - ሰርቢ ዝሓዘለ፣ 
ሕያዋይ ክረምቲ - ፅጋብ ዘዋህለለ፣ 
ኩልሻብ መስከረም - ዓንቢቡ ዘፍረየ፣ 
ብቀውዒ ዝምሰል - ማዕኸናት ዘህረየ፣ 
ዕሰል ወርሒ ጥሪ - ለካቲት ዘፍፀገ፣ 
ወዲ ኣባት ኣዝመራ - መስኖ ዝሓገገ፣ 
ቅናት ዋልታ ምድሪ - ዝሓቁፍ ኣስፊሑ፣ 
ኣንፈት ዓንኬል ሃዲድ - ዝውንጨፍ ኣንዊሑ፣ 
መንኮራኩር ለውጢ - ሰማይ ዝጨደደ፣ 
ቆፃል ውራዩ - ድኽነት ዘርዐደ፣ 
ብፍልስፍንኡ - እሙን ዝሓንገደ፣ 
ኣብ መድረኻት ዓለም - ኣፈላላይ ሒዙ፣ 
መጒቱ ዝረትዐ - ጭብጥታት መዚዙ። 
 
ተኽሊ ህወሓት - ብፅንዓት ዝልለ፣    
ዘይፍከኽ መስመሩ - እንትገጥምዎ መብረ፣ 
ዋርድያ ሃገር - ብጒሓት ዝቖመ፣ 
ፈርዩ ዝበሰለ - ኣብ ንእስነት ዕድመ፣ 
ስብእና ክኽበር - ሕጊ ዘካተተ፣ 
ሓይከማ በቲኹ - ኣፍ ውፁዕ ዘኽፈተ፣ 
ፀሓፍ ከምድሌትካ - ከይን ዝበየነ፣ 
መግለፂ እዚ ዘበን - ሽደን ዝሓረነ፣  
ንተፀባይነት - ሰይሩ ዘማሰነ። 
ኣቦ ዓይንታት ማይ - “ኣባይ” ከይትብልዎ፣ 
ትንቢቱ ዝፍፀም - “መለስ” ሰይምዎ፣ 
ግድብ’ዩ ሕዳሰ - ዝኽእል ንኹሉ፣ 
ኣብ ልቢ ዝነብር - ሓውልቲ ተኺሉ። 
ዘበን ዘይረትዖ - መሃንዲስ መንገዲ፣    
ወዲ ኣባት ዓይኒ ማይ - ውፉይ ልምዓት ዓዲ፣   
“መለስ” እየ ዝብሎ - “ኣባይ” ፅጋብ ንህቢ፣ 
ን”ኣባይ” ሰይሙለይ - “መለስ” ቀንዲል ህዝቢ።  
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