ብሊና ዓዳት፡ ሕኖትልድ ጀዊራ ኣኽራሲክ
(Blin tradition: From conception to first birthday)
Fitsum Asfaha
እና ዓዳት ብሊነው ነት ሀደግሶ ህምበው እማና እስቱ ድየው እማ አሰልድ አሰል ለውስቱ
(inherited) ናንዲ ወክትሊ ኣኽታሲክ ገሪ ደርፍፍድ መ'ደይሰው (performed) ግን። በልጝ
ደአም እና ንኪር ዳለትሊ ገሪዅድክ መ'ደይሰገውዲ ከብቱ ፈረውዲ ግን። እን ዓዳት መ'ደይኒ
(performance) ደርብ ኰዶ፡ ብጅኻነስክ ድኳ ላዅ ኣከን፡ ኣካንልድ ኣካን ከለለድ ሲርዶ
ገረሰኵ።
ኣዳሚንድዅራ እዃርሰንትልድ ክርዳሲክ ሽጕድኻ ኒ ቲሮትዲ (parents) ኒ ቕሰውዲር
ካበነድ፡ እካኮት ገእዮሰናኻ ኒሹር ግርስዲ ልውርዲሲ ገረሰተሰነክ ኒ ከውዲ ኒ ወራባዲ መ'ደያ
ዓዳትሲ ናትክ እሲሮ ለመለም የኵ። እና ዓዳት ነንኻ ሕኖትልድ ተርዮ ናዴምዴመድ ዶምሊ
(አርብል) ኣኽራሲክ ተለለየኵ።
ብሊነል እዂና ሓ’ነንዶሰና፡ ኣⶖኳርዲ ለጘተርዲ ሰ’ሰርዲር አርፍፍ ትብኒል፡ ልጝንሊ ዓቝ
ስንፉ ነጨገቲ (ነስነስና) እማ እኲን ዲቢስሮ ካላ ቊሰቲ። እና ካላ ኒንኻ ካላ ስንፉዅ ይስተኵ።
እና ደርብ ንድኻ ጐድጉሪ ኣኽረት ሓ’በረቲ፡ ከውኽር ሕኖት ክምረት ደለይደኵ። ኒንኻ
ብሊነል፡ እዂና ኣን ሓ’ነኖ ህምበኵን ይሮ ጋብናዲ ፋሺትናዲ፡ ክንትስቲጋዅዲ ዐብዲ ኣኽነዲን
ኣኽሮ ገረሰኵ። ናሃብረ ኣⶖኰር አርባ ትብሮ ካላ ስንፉዅ ቚስሮ ደምቢ ንር ራጝ ኒዀርስክ
ትዉላ ሰጘላ።

እዃርናዲ ከበ'ናርዲ
ኣኻ ብሊና ኣንገብ ሺባ ወሪ ድገር ሺባ እዃሲሰንቲ እኲን አርእስተውዲ ግርስ ሻውዲ
ህምበነኵ። ጐድጉሪ መሓጭና ተርስረሰናኻ ወለይዳዅድ እን ግርስ ሻውልድ ላሪት ሽጘነኵ።
እን እዂናኽር እንትሮሰና እን መሓጭረሪዲ ሕኖትዲር (foetus) ኣዋይንሲ ትክስረ
ወንወነቲኽር ታረሰቲኽር (examine)፤ እዃሲስኒል ጀረብደው ዕደትሲኽር ስኵሰቲ። ናሃብረ
ደለምድሮ ደምብኻ እዃሲስኒ አ'መት እሰቲ። ገንዲ ኢትየታትዲ፡ ንር እዃርኒ ግርጋትሲ
ደለይደው ኣግዋርዲኽር፡ ካቢድኖኽር አንገፍድድኖኽር እንተረነኵ። እዃርዶሰና እን ገና
(after-birth) ፍተሪሲክ ትም ይኖ ጨበረነኵ። ገና ፍሮ ደምቢ ናውክ ላት እልለነኵ
(ululate)። እንሲን ቝራ ኣከንኻ ኒ ኽርድ መዳስሊ፡ ኣጝቒ ኣክረንኻ ንር ገነር መዳስሊ
(ሻንፍት ገለበድኖ ኩርሰኒሰና እሲነ) ውሊተስ (umbilical cord) ቐረጨነኵሉ። ውሊታኻ
እትብል ተለየት ትረድ ድንጕር የኵ። ገናት አርግ ዓንቐይል ግኽዲነ ደፈነነኵላ።
ነስ ድⶖኖ ደምቢ እን ዓ'ለታ ገርናርሲ (gender) ደለይድኖ ኰዶ ሓዲስድ፡ ላት አኽኖ ቝራ
ኣከንኻ ለጘተን፡ ኣጝቒ ኣክረንኻ ሲዅን እልለነኵ። ዕላል ደምቢ ካላ ብዅርሰኵ። ካላ ብራዅ
ስኒዅልድ ነጨጭኖ አድኖ፡ ከበኒት የውዲ ናንትትዲ ልኩኵዲ ላኸንዲትል ተኰደነኵላ። ነድ
ደምቢ ናውክ ላት ኣኽኖ ካላ ቋነኵ። ካለስ ቍኖሰና ኰዶ ቝራ ኣካንኻ ለጘተን፡ ኣጝቒ ኣክረንኻ
ሲዅን፤ እልል ዩኑኽር ግባርሲ ሰለሙኑኽር ጉደነኵ። እና ካላ ኒን ካላ ትኵዲዅ ይስተኵ።
እዃርደንትልድ ከበ'ናር ድⶖስትራሲክ፡ ከበኒትል ገእይሮ እንተውድክ ካላ ብዅርሰኵ።
ናውኽር ቍኖ ብትኖሰና እና አወት ሀደግሰሰና ዕላል እሱኑኽር ግባርሲ ሰለሙኑኽር ጉደነኵ።
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ካላ ቍኖ ደምቢ እን እኲን ኣጝኲልድ በቒል እሰነኵ። ኣጝጓ በሀሪ ኰዶ መሱናትል አርግ
ጃብል አንሸወነኵ። ከበኒትኽር አዀርሲ ኣⶖጓድ አንሸወነኵላ። እን በቒልልድ ኰዶ ከቢኒዲ፡
ጅርምቢ (children) ግናቲትዲትል ናንትተል እሰነኵሎም። እን ዓ'ለቲሪ ባኺራትኻ እን አንጓ
በሀሪ መሱነትል አንሸውስረሪትል አንሸወነኵላ። ከበኒ፡ ኣኻ ኣዳም ልጝንሊ እንተረክ ሺባ ወሪ
ደሀይ ዋስረክ ሺባ፡ እና አጝጓ አርግ ጃብል ህምብረሪት ከሽከሽ ሰቲላ። ኒንኻ እን ዓ'ለታ
በኻኽርጊንኽር ሰንገጥጊንኽር ይስቶ ግን። ወሻቓ አርጉዅ ኣጝቐይሊ ኰዶ ገሉዳ ወሪ ሰኸኒ
እግም ሰጝቋቘነኵ። አርግ ኣጝቐይልኻ መንቓዲ ካና እክክም ሻዅዲ ገምደነኵ። ነንኻ እን ከበኒ
ወልወል ትውጊንልኻር ረኸስግሪንኽር ይስቶ እስተው ግን። ዓቝ እንክሚ ቓፉኽር ግባርሊ ኣኾ
ወደን መራብል ገመኵ። እን እንክማ ዓቝ ላዕካክዓዶ (disinfectant) ኣኽነዲን፤ ከበኒት
ቛልቶ እንትረሪክ ንር ናትትሲ ዓቝ እንክሚውሊ ጠባቕስረ ትወቲ። ወደን መራብሊ ኣኽሮኻ
እን ዓለቲ ገርናርሰና እልል የቲ፡ ሲዅን ወሪ ለጘትን። ነሳዅራ በሀር ከበኒ ትብተሪስክ ወደንሊ
ትወላ። ደለይድጊ ትወንኻ ንኽር ናንትሲ እን እንክሚ ዓቘል ጠባቕሰ ወንተረኵ።

ሽኪ
ዓ'ለታ እዃርሰንትልድ ለጘታ ኳራ ኣኽራሲክ ልጝን ገሰስተኵ ግራ ቀጨጭ ከደን ፋላ። ለጘታ
ኳራ ተመሞ ደምበር ኳሩት ጉራብድ ላኻ ሻኽጊ ልጝን ገሰስተኵ። እን ቐጨጭ ናጃበርዲ
ደምበርዲ እንሲን ላት ከደን ድግድግል ማልስተኵ። ከበኒ አርግልድ ገምሮ ወደንሊ ወንበርሊ
ከፍ የቲ። ስሚርዲ ሰረን ከበኒሩዲ ዓ'ለቲውዲ እን አⶖጓ በሀሪዲ ወሻቒል ትብልሶ ወደን
መራብል ገመኵ። ልጝን ለጭሖ ደምቢ፡ ከበኒ ዓ'ለተስ ካጝሮ ናንድ ክንጅለዲ መጎጎረዲት ሀሰስ
የቲ እማ እን ትብልሶ ህምበውድ ኣዀርሊ፡ ወደንሊ ተለየት ደው የቲ። እን እዂና፡ አድሮ
ወረድቶ ፈርደሪ፡ ኰዶ ተረንግል ተለየት እን ትብልሶ ህምበውድ ኣዀርሊ፡ ከበኒር ቕብላ ደው
የቲ። እንሲን ከበኒ ዓ'ለታ ካጝሮ ግጅራዅሲ እን እዂናሲ ላምሰቲሉ፤ እማ እና ተለየሰና ዩኑ
ወንተተሰነኵ።
እዂና፡ እህኒ ኩዅረስ ወሪ ኩቝረት
ከበኒ፡ ናኽለ ይዅረስ ወሪ ይቝረት
ሲዅን እንዳዋ ይኖ ወንተተስኖ ደምብኻ እን ኢትየራ ዓለተስ ኒገነሲ ላምሰቲሉ/ላ። ንድ ደምቢ
እን ወሻቒል ትብልሶ ህምበውሲ የውል ምዅርዶ ሚጥጝ ወረደቲ። ሚጥጝልኻ ሰረንዲ
ስሚርዲት እጝቓሰቲ፡ አጝጓ ንር ባቒልዲትር ዓቛ ኣካንሊ ማለቲላ። እና ሚጥጝሊ ወረድሮ
ሰረንሲ እጝቓስናኻ ሽኪ ይስተኵ።
እዂና ሰረንሲ እጝቐቓስሮ ዐርዶ ደምቢ ካላ ብዅርሰኵ፤ እማ እን እኲን ልጝል ዲወውዲ
ናውክ ላት ቛነኵ። ኣግዋርዲ ወንዲድኽር ለጘቲ ግን ይስቶ ሽጝስትኖ ካላ ቛነኵ። ካላ ቘውክ
እን ዓ'ለቲ ገርናርሰና እልል ይኖ ግባርሲ ሰለምኖ ጉደንኵ። ናሃቢነ ካላ ቝኖ ደምቢ አርግ
ሓደስተኵ። ከበኒ ትዳ ትውሮ ንርገሮብ እጝቃረቲ፡ ሽብክሲ ሓዲስድ ገደልሰቲ፡ ንር ሰርጎ
እሰቲ፡ ኲላ ቋረቲ፡ ሰረን ጫርያን ሰረቲ፡ ዓ'ለታኽር ኲላ ቋረኵ። ነን እስተ ደምቢ ከበኒ አርግ
ሓደስታዅል ዓረገቲ።
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መረቐይ
አርግሲ ሓደስኖ ካላ ቝኖ ደምቢ፡ ናሸንሀትሰና ወሪ ፊና ዋነንኻ ፊኒሰና ስⶖ ፍሪረነኵ ወሪ
ፍደነኵ። ስⶖ ፍሪርኖ ድⶖኖሰና፡ ጉ'ኒል ብኵርዲ አርበሻዲ ዓቝዲ ላት ሕበረነኵ። ኒንኻ
መረቐይ ይስተኵ። ኒልድ ጐዃ ብሊነል ስⶖ ፍድና መረቐይ ይሰትኵ። እንሲን እን እኲን
መረቐይልድ ልጝሊ ነጨጉኑ ና ግርሰናኽር ና አርእጝሰናኽር ገውረነኵ። ህምቡንትክ እና
ተለየሰና ይኖ ገውርድኖ ገረሰነኵ።
ቝራ ኣከን

"ልኩዳ ዳድኒ አብዳ ጋቢኒ፡ ኒገናኻ ብትርድኒት ኒኽርኻ ሊሽኒት"

ኣጝቒ ኣክረን "ልኩድኻ ዳድርንሪ አብድኻ ጋብሪንሪ፡ ንርገናኻ ብትርድንርቲ ንርኽርኻ
ሊሽንርቲ"
ናሃቢነ ድⶖኖ ደምቢ ጅርምቢ ኣግዋረው ሽጝስተነኵ እማ ሱⶖ ዓ'ለቲዅሲ ድወነኵሎም።
ልጝጎጭሊ ኣኽኖ ዎ ፍላን/ ፍላነት ይኖ ሽጝኖ ኒ ገርናርሲ ቋለው ወራታትልድ ላዅስክ ይ'ድኖ
ክሚነት ድወነኵሎም። እን ጅርምብኽር ይስትነሰና ልጝጎጭሊ ኣኽኖ ዎ ፍላን ወሪ ዎ ፍላነት
ይኖ ሽጘነኵ። እኲነልድ ላሪ ልጝን ጅዊል ኣኽሮ እን ዓ'ለታ አብልክ ዎሆይ የቲሎም። እን
ዓ'ለታ ገርናርሰና እና ተለያዅሰና ዩኑ ወንተተሰነኵ።
ቝራ ኣከን እን ነሳዅራ እሲሮ ገረሰው ወራታትልድ የነኵ።
ህምቡ፡

ጅርምቢ፡ ጒና ወሰል ሰገርኖ። ጒና ገለል ፈርኖ።
እዂና፡ አጃ ትጕራት አዶ ለሀክየኩም ግን። ለሀክየኩም ግን።

ኣጝቒ ኣክረን ኰዶ እን ኡሰሪ እሲቶ ገረስረው ወራታትልድ የነኵ።
ህምቡ፡

ጅርምቢ፡ ጒና ዓቝ ወረድኖ። ጒና ካን ሰገርኖ።
እዂና፡ አጃ ማጨይ ጀረበኵን እጝኵዅን። ኣጃ ሻፍ እሰኵን እጝኵዅን።

ነስ ይኖ ድⶖኖሰና እን ጅርምቢ ጉ'ና መረቐዩዅሲ አድኖ ኣግዋራ ልጝንተል ጅልወነኵ።
አውሩ ናው ይስትኖ ወጝቐርሲነክ ሺባኻ ፍላንዱ ወሪ ፍላነትሩ ግን ይኖ እን ዓ'ለቲ ስⶖሲ
ድወነኵ። እን ናት ወጝቐረው ከውኽር፡ እና አወት ህምባዅሰና ገውሩኑ ናልጝንሊ ነጨገነኵ።
ጅርምቢ ናሃቢነ ጅልዉኑ እርግኖ ወንተርኖሰና ካላ ቋነኵ።
ኩርጚረድ ኣኾሰና ከበኒ ስሚር ሰርዶ፡ ኒአወይሲኻ ታዊና ጫዕዳዅ ገምድሮ አርግልድ ገመቲ።
ላኻ ሓሙሊዅሲ ጉዲነክ ንርጃብል ገምዱኑላ፡ ንርኻ ክሺርዱ ፈረቲ። ሲዅን ክሺርዶ ደምቢ
ተረንግስ ደኵሮ መራብ ገቢል፤ ኳሪ ሽኽራ ህምባዅል ቒጦሪል ከፍ የቲ። ዓ'ለታ ኳሪል
ሓወጨኵ፡ ከበኒኽር ትበቲ። እንሲን ሊሸንታ እን ታዊና ጫዕዳዅልድ፡ ቐንጠጥጊ ከበኒዲ ኩቶ
ዓ'ለተስ እን ፈራዕ ፍቲሕሰና እሰ ሊሸኵ። እን ግርዋ ሊሻዅ ጎር ወሪ እኽርዳን ግን ግራ እኽር
ሊሸላ። ዓለታ ሊሽቶ ደምቢ ከበኒ ንር አርግል ወንተረቲ። እን ግርዋ ሊሻዃ ካላ ቋኵ። ሊሽና
ግሰትዲ ከሎሽ ላውድ ወሪ ሸንገብድ ወሪ ጉርበትድ፡ ሕሮርየት ከሎሽዲ ወሪ ከሎሽ እንገት...
ኣኽሮ ገረሰኵ።
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ህምቡንትክ፡ ደማት፡ ሕሮርየት ሕንጣናዅ ብሶትልድ ተርዮ ሃሚትድ ዮ ክርሚል
ገማዅ እሰነኵ።
ለገድረ፡ ግ'ሰትዲ ላው ገፍድ ከሎሽ ባረነኵ።
እዃረሩ፡ ግ'ሰትዲ ጉርበትድ ከሎሽ ባረነኵ።

ኣጝቒ ሽማመትሪ

ሽጓዅ እዃርስራሲክ ከሎሽ ወሪ ሕሮርየት ያዕይሰተላ።
ሽጓዅ እዃርሶሰና ቝራ ኣከንኻ ግ'ሰት እሰኵ፤ ኣጝቒ
ኣክረንኻ ግ'ሰትዲ ሽማመትዲ እሰቲ። ሽጓዅ እዃርሰገን
ደአም ሴዃ አመራ ደምቢ ያዕይስተኵ። ደአም ግ'ሰት ልሽካ
(12 - 15 አመራ) ኣኽራሲክ/ ኣኽታሲክ ዲዊሮ ገረሰኵ።
ግ'ሰት ደምቢ፤ ኣጝቒኻ ኣዀርሲ ደምበይግሪ ወሪ ሽብክሲ
ከለምግሪ ኒልዋንቱ ላንኪት ገደልሰቲ። ሽብክ ድቦከቱሲ
(ኣስማጡሲ) ካያ ናገሽ ስቘት ገደለቲ። እን ደምቀቱ (ሃሚቱ)
ሽብክስኻ ገደልግሪ ባረቲሎም። ቝራ ኣከንኻ ግ'ሰትሲ ያዕዮ
ጎልሓየኵ እማ ሽብክሲ እኵሊሰኵ። ሸንገልዳሲክ ደአም
ድግድጋ ወሪ ጐተና እሱ ሰጘላ።

ከበኒ ሴዃ ኡናር ኣኽታሲክ አርግሲ ጠላቐላ። ልጝን ከበኒሩ
ዅሲ ኰዶ ዲማ ኣዳም ጠላቐለሉ። ቢስታዅ ቢስተን ድኳ ኣጝቒ ግናዩ ልጝንሊ ንርዲ
ከብተቲ። ሓረስድረሪ ገና፡ ንዃዂ፡ ወንዳ እዂና፡ ዕቝራ ኣኽቶ ገረሰቲ። ከበንናር ወክትሊ ሸብ
ሻዅክ ኒሸብ ኣዶ ገእየኵላ። ምንሒት ሻዅር ፍንጢራትልድ ልዊትልድ መንሓኵላ። እን
ከብኒር ጀኸራ ምንሒት እንገው ኣከነን ደአም ሸብ ተከየነኵ።
ሴዃ ኡናር ደምቢ ሓረስድረሪ ንር ሕርስ ተመምድሮ፡ ከበኒት ቒረልድ መራብል ከፍ ሰቲላ እማ
በሀሪ ኣክረንኻ ንርላውድ ገውረቲ። እን ሓረስድረሪ ግናዪ ኣክረንኻ እዂና በሀሪ ኣግዋረልድ
ሽጝሮ ገውሪሰቲ። ናሃብረ ከበኒት ሓረስድሮ ንር ልጝል ወሪ ንር ኮል ፈረቲ። ሓረስድረሪት ንር
ሕርሱ ይስቶ ድብላዲ ኩተናዲ ሰሰናኵላ። ከበኒኽር አርግልድ ገምሮ ንር ዳር አ'መት እሰቲ።

ስምትራ
ዓ'ለታ ኣጝቒ ኣክረን እማና ወክትልኻ ለጘታ ወሪ ሰዀታ አመራ ደምቢ፡ ናንዲ ወክትልኻ ሴዃ
ኡናርልድ አርብያ ኳራ ኣኽራሲክ ህምባ ሁመትሊ ሰመተርሰቲ። እማና ዳለትሊ
ሰመትርስታሲክ ድብላ እስሩ ሰጘላ። ሰመተርስሮሰና ልኩኵሲ አንሸውኖ ላኸን ላት ተከኖ
እቢረሰና ሃበነኵሉ። ድብላኽር ሰረቲ። ኒንኻ እን ኡሰሪት ዓፍየትሊ ትክሰ ጐተኵላ፡ እዃርኒ
ሁመትሊ ኰዶ ክሪል ኣኽራሲክ ገእሲሮላ ገረሰኵ። ንኪር ሁመትሊ ደአም ከብቱ ፈራዅ
ተከኵ። ንድ ከብትናኻ ገሪዅድክ ትክያዅ ግን።
ቝራ ኣከን እማና ወክትልኻ ሽካ አመራ ኣኽራሲክ ሰመተርስጊ ጨበርዶ ገረሱ ሰጘኵ።
ሰመትርስራሲክ ስረራ እሱ ሰጘላ። እና ንኪር ሁመትሊ ደአም ሴዃ ኡናርልድ አርብያ ኳራ
ኣኽራሲክ ህምባ ወክትሊ ሰምተርሰኵ። እማና ቝራ ሰመተርስጊር ጃብ፡ ሰመተርሱንጉሲክ
ውራ ዮ ጀመርዶ ክመት እን ፈራዕ ጀመረስ ድወነኵሉ። ንኽር እን ሕለሊ ዕራያስ
ቐረጭኖሰነክሉ እን ድውስተዅሰና ጀመረኵ።
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ህምቡንትክ፡

ገብሩቑርልድ ኣከን መዓግብ ዮ ጀመረኵ
በይኑከውልድ ኣከን አብ ሰላብ ዮ ጀመረኵ።
ተኸርልድ ኣከን አብ ሓሪስ ዮ ጀመረኵ።

እኽር እንሲን ኒተባብሰና ነገለቲ ወሪ አለላ ከሸርደኵሉ። ኒገናኽር ዕላል እሰቲ። እን ዕራየስ ገና
አደቲሉ እማ መርወድሰና ጭቢዕ ልኩዅል ትውሰቲሉ። ሰመተርሶ ደምቢ ጐትስጊን ይስቶ
አⶖኵድ ሕለለስ መጋባትሲ ተመድጊ ጀልየሰና ሃቢነ አንሸወነኵሉ። ላኸን እቢርዳሲክ ካላ
ስኒዅዲ ሸብዲ ስኻዲ መረቕዲ ቊሰነኵሉ። ትዳኽር ትወኵ። እን ላኸን እቢርና ጉሾ
ላኸንተዶልክ ይኸ ላኸንሲ ፊን ቋስኖ ትዳ ትውሰነኵሉ።

ጀዊራ
ዓ'ለታ ወልታ አርባ እሲራሲክ ጥባስ ልኵኵዲ ናንትዲትል አንሸውሰኵሉ። ወልታ አርባ ደምቢ
ኰዶ ባኺራ ኣስራዲሪዅ
ልኵኵዲ ናንትዲትል እሰነኵሉ። ዓ'ለታ እዃርሶ
አመራ
ጅልውዶሰና፡ እን ግርጋ ሲረዅድ በሓርሰቲ (celebrate) ። ሰቢ ሶል (ሰባ ገለበስቶ) ወሳ
ጃኸረድ እንሳኽሰኵ። አር ማዲለው ጣንጥደነኵ (ጠዓድ እሰነኵ)። ጀዊራኽር ደ'ለምደነኵ።
ጀዊራ ይስታዅ ገኖራ ቁልፊሪሰና ኣኾ ጥባስ ሳኽስተ'ሉ ህምባዅ ግን። ነስ ደ'ለምድኖሰና እን
ዓለተስ ታተ ዩኑ አድኖ እንትኖ እን ጃኸራ ሰቢ ሶልሊ ህምበውዳግል ደውሰነኵሉ። እንሲን እን
እኲን ኒል ድየውልድ ዳፍፊ ኢትየራ እን ጣንጥድነው ጠዓድሲ አድሮ ዓለቲል ጅልውድሮ ኒ
ኣዀርሊ ብቝሰቲሉ። ጀዊረስኽር ሕቐትሊ አንሸወቲሉ። ንድኻ እን ዓለቲ አመራ እስና ጀዊራ
ይስተኵ። እን ጠዓድልድ አድኖ ልጝንሊ ማለነኵ። ጅርምቢ ኒል ድየውድኽር እወነኵ። እን
ጅርምቢ ኰዶ እን ዓለተስ ታተ ዩኑ ኣግዋረል አድኖ ጅልወነኵሉ። ጀዊራ እሰ ደምቢ ደአም
እዃርስኒ ግርጋ አልብርሰላኽር በሓርሰላኽር። ደአም ጀዊራ ደምቢ ሴዃ አመራ እሲራሲክ
ሕቐትሊ ሓጎ (ጥባስ ትሪል ፈስተ ህምበው) አንሸወነኵሉ።

______________
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