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ምሥጋና

ከሁሉም በላይ፣ በክልላችን የተጐዱትንና አነስተኛ ተናጋሪ ያላቸውን ቋንቋዎች ለመሰነድ 
(document ለማድረግ) ሲባል፣ በ2004 የበጀት ዓመት መጀመሪያ ላይ የተጀመረው፣ 
የዚህ የባህላዊ መዝገበ ቃላት ዝግጅት ሥራ ለሕትመት እንዲበቃ ከፍተኛ አስተዋፅኦ 
ላደረጉት፣ ለደቡብ ኦሞ፣ ለጋሞ ጐፋ እና ለካፋ ዞን ባህል፣ ቱሪዝምና የመንግስት 
ኮሙኒኬሽን ጉዳይ መምሪያዎች፣ ለኛንጋቶም፣ ለበና ፀማይ፣ ለሐመር፣ ለሳላማጐ፣ 
ለምዕራብ አባያ እና ለዴቻ ወረዳ አስተዳደር እና ባህል፣ ቱሪዝምና የመ/ኮ/ጉ/ጽ/ቤቶች 
እንዲሁም ለዲላ
ዩኒቨርሲቲ ምስጋናችን ይድረሳቸው እንላለን፡፡

ይህ ሥራ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ ድረስ፣ ሲሆን በአካል፣ ይህ ሳይሆን ሲቀር በስልክ፣ 
ለዚህ መዝገበ ቃላት ግብዓት የሆኑ መረጃዎችን በመሰብሰብ፣ በማቀበል፣ እንዲሁም 
የመጽሐፉን የመጀመሪያ ረቂቅ ሰነድ በማረም ያላሰለሰ አስተዋፅኦ ያበረከቱት፣ ሥራው 
ለፍሬ እንዲበቃ ያደረጉት፣ በተለያየ የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ የተተኳሪ ብሔረሰብ 
አባላት መሆናቸውን መግለፅ እንወዳለን፡፡ ይህ መጽሐፍ የእኛና የእናንተ የጋራ ጥረት 
ውጤት ስለሆነ አመስጋኝም፣ ተመስጋኝም ይኖራል ብለን አናስብም፤ ይልቅ፣ ጥረታችን 
ፍሬ ስላፈራልን፣ ሁላችንንም እንኳን ደስ አለን እንላለን፡፡

ለዚህ ሥራችን ግብዓት የሆኑ የስድስት ብሔረሰቦችን የተለያዩ የምስልና የጽሑፍ 
መረጃዎችን በቀላሉ እንድናገኝ ለተባበረን ፣ለደቡብ ኦሞ የምርምር ማዕከል እና 
ኃላፊዎች ምሥጋና ተችሯቸዋል፡፡

በዚህ የባህላዊ መዝገበ  ቃላት ዝግጅት የሶፍትወር ሥልጠና እና ሙያዊ ድጋፍና 
አስተያየት በመስጠት ለተባበሩን ለአዲስ አበበ ዩኒቨርሲቲ መምህርት ሀረገወይን ከበደን 
ከልብ እናመሰግናለን፡፡

ለዚህ፣ ባህላዊ መዝገበ ቃላት ስኬት የበኩላቸዉን አስታዎፅኦ ላበረከቱት ለቢሮኣችን 
ሠራተኞች ምስጋና እናቀርባለን፡፡
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መንግሥት፣ የባህል እና ቱሪዝም ቢሮ



ክፍል አንድ
1.መግቢያ

ይህ፣ ለክልላችን የመጀመሪያ  የሆነውና በጠቅላላ፣ 2179 (ሁለት ሺህ አንድ መቶ ሰባ 
ዘጠኝ) ባህላዊ ሙዳዬ ቃላትን ይዞ ‹‹ክፍል 1፣ ባህላዊ መዝገበ-ቃላት›› በሚል ርዕስ 
ለህትመት የበቃው መጽሐፍ በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ውስጥ፣ 
በሚገኙ በተጐዱና አነስተኛ ተናጋሪ ባላቸው በስምንት (ማለትም በሙሩሌ፣ በብራይሌ፣ 
በኩዌጉ፣ በቦዲ፣ በሙርሲ፣ በኣርቦሬ፣ በጊዲቾ እና በናኦ) የብሔረሰብ ቋንቋዎች ላይ 
ያተኮረ ሲሆን፣ ዋና ዓላማውም እነዚህ ቋንቋዎችና በቋንቋው የሚተላለፉ ሀገረሰሰባዊ 
ዕውቀቶች ነባር ጠረናቸውን በሌላ ከመለወጣቸው ወይም ጨርሰው ከመጥፋታቸው 
በፊት፣ ሰብስቦ ለመሰነድ ነው፡፡ መጽሓፉ ዘጠኝ ምዕራፎችም አሉት፡፡

ስለ መዝገበ ቃላቱ የሚያስተዋውቀው፣ መግቢያ ክፍል ቅድሚያውን ይይዛል፡፡ ምዕራፉ 
ስለ መዝገበ ቃላቱ አዘገጃጀትና አጠቃቀም ጥቂት ነጥቦችን ያስተዋውቃል፡፡ የዚህ 
መጽሐፍ ዋነኛ ትኩረት የሆኑት፣ በተለያዩ ስምንት ቋንቋዎች ላይ የተዘጋጁ ባህላዊ 
መዛግብተ ቃላት ደግሞ፣ ከሁለት እስከ ዘጠኝ ድረስ ባሉት ምዕራፎች ላይ፣ እንደመነሻ 
በፊደል ተራ ቅደም ተከተላቸው መሰረት ቀርበዋል፡፡

በዚህም መሰረት፣ በምዕራፍ ሁለት ላይ ‹‹ሙሩሌ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ 
ቃላት››ከነፍቺዎቻቸው ጋር ቀርቧል፡፡ ሶስተኛው ምዕራፍ ደግሞ፣ ‹‹ሙርሲ - አማርኛ 
ባህላዊ መዝገበ ቃላት››ን ይዞ ይጠብቃችኋል፡፡ ‹‹ቦዲ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ ቃላት››፣ 
ናዪ (ናኦ) - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ ቃላት‹‹ እና ‹‹ኦሆ ኣርቦሬ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ 
ቃላት››› ከእነ ፍችዎቻቸው ጋር፣ ከምዕራፍ አራት እስከ  ምዕራፍ ስድስት ድረስ ባሉት 
ክፍሎች ላይ እንደ ቅደም ተከተላቸው ይቀርባሉ፡፡ እንዲሁም፣ ምዕራፍ ሰባት፣ ስምንት 
እና ዘጠኝ፣ እንደ ቅደም ተከተላቸው፣ ‹‹ኦንጎታ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ ቃላት››፣ 
‹‹ኩዌጉ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ ቃላት›› እና ‹‹ጊዲቾ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ 
ቃላት››ን ከባህላዊ ፍቺዎቻቸው ጋር ይዘው እንዲጠብቋችሁ ተደርገዋል፡፡

በአንድ ቋንቋ ውስጥ ቃላት ትልቅ ሥፍራ የመያዛቸውን ያህል አስቀድመውም የመረሳትና 
የመጥፋት አደጋ የሚገጥማቸውም ራሳቸው ቃላት ናቸው፡፡ ከቃላትም ውስጥ ባህላዊ 
ቃላት ለአደጋው ቅርብ ናቸው፡፡ ምክንያቱም፣ ባህል አዝጋሚ በሆነ ሂደት ስለሚበረዝና 
በሌላ ባህል ስለሚተካም ጭምር ነው፡፡ ይህንንም እውነታ ለመረዳት፣ ‹‹ዶንጋ›› በተባለ 
የሙርሲዎች የዱላ ምክቶሽ ጨወታ ወቅት ሥራ ላይ የሚውሉ ቃላትን መመልከቱ 
ተገቢ ይመስለናል፡፡ ከዚህ በታች በቀረበው ሥዕላዊ መግለጫ አማካይነት ቀጥለን 
የምንመለከታቸው 12 የሚሆኑ የሙርሲ ባህላዊ ቃላት በአንድ አጋጣሚ፣ የዱላ 
ምክቶሹ ባህላዊ ጨወታ (ዶንጋ) ቢቀር፣ ቢረሳ፣ በሌላ ባህል ቢለወጥ ወይም ‹‹ቢጠፋ›› 
እነዚህ፣ ‹‹አስራ ሁለቱ ቃላት አብረውት አይጠፉም›› ብሎ ማሰብ አይቻልም፡፡ 



ዶንጋ፡- 
• ኦርጐማይ   
• ኪያኮቻ
• ሳጊን
• ጐርኦንጋይ
• ቡላይ
• ቴሬይ
• ሳይ
• ቡቹኖ
• አሃጐንኝ
• ሳላይ
• ኪያሎኩሩ 
• ኮሲን

ከስሙ መረዳት እንደሚቻለው፣ ይህ መዝገበ ቃላት ያተኮረው በስምንት የብሄረሰብ 
ቋንቋዎች ውስጥ ከሚገኙ ቃላት መካከል፣ ተደጋግመው የማይነገሩ (non-frequent) 
በተለይም በዕለት ተዕለት የቋንቋ መስተጋብር (interaction) ውስጥ በተደጋጋሚ 
ወይም ቶሎ ቶሎ በማይከሰቱ፣ ነገር ግን ከፍተኛ ባህላዊ ፋይዳ ያላቸው ባህላዊ ሙዳዬ 
ቃላትን ሰብስቦ በመሰነድ ላይ ነው፡፡ ይህ ማለት ግን፣ በስብስቡ ውስጥ ባህላዊ ያልሆኑ 
ሙዳዬ ቃላት ፈፅመው የሉበትም ማለት አይደለም፡፡ ባይበዙም አነስተኛ ቁጥር ያላቸው 
ባህላዊ ያልሆኑ ቃላት የዚህ መዝገበ ቃላት አካል ሆነው እንዲቀርቡ ተደርገዋል፡፡ 
ከሁሉም በላይ ደግሞ፣ የዚህ መጽሐፍ ትኩረት ከሆኑት ስምንት ቋንቋዎች መካከል፣ 
የጉዳት ደረጃው ከፍተኛ የሆኑ፣ ዕድሜያቸው ከ40 ዓመት በላይ በሆኑ ጥቂት ሰዎች 
የሚነገሩ፣ እንዲያውም በአንዳንድ ድርሳናት ውስጥ ‹‹ጨርሰው የጠፉ›› (Extinct Lan-
guages) ናቸው በተባለላቸው በሙሩሌና በብራይሌ ቋንቋዎች ላይ የተዘጋጁት ባህላዊ 
መዝገበ ቃላት የዚህ ሰለባ ናቸው፡፡ የዚህ ምክንያቱ ደግሞ ግልፅ ነው - ቋንቋዎቹ 
ያሉበት ሁኔታ የሚያስመርጥ ሣይሆን፣ ያሉት ቃላት ሁሉ ተሰብስበው እንዲሰነዱ 
የሚያስገድድ መሆኑ ነው፡፡

የመዝገበ ቃላት አቀራረብ እና አጠቃቀም 

ይህ፣ በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነው ‹‹ባህላዊ መዝገበ ቃላት፡ ክፍል ፩›› ለአጠቃቀም 
በሚመች መልኩ፣ በቀላል አቀራረብ የተዘጋጀ ነው፡፡ ለተጠቃሚ አጠቃቀሙን ይበልጥ 
ቀላል ለማድረግ ሲባል፣ ከዚህ በታች፣ ስለ መዝገበ ቃላቱ አቀራረብና አጠቃቀም እንደ 
መግለጫ የሚያገለግሉ ጥቂት ቁም ነገሮች ቀርበዋል፡፡

ሀ) ይህ፣ ‹‹ባህላዊ መዝገበ ቃላት››› በስምንት የብሔረሰብ ቋንቋዎች ላይ ለየብቻ 
ተዘጋጅተው የተጠረዙ 8 ባህላዊ መዝገበ ቃላትን አካቶ የያዘ መጽሐፍ ነው፡፡ በመጽሐፉ 
ውስጥም እነዚህ ስምንቱ ባህላዊ መዝገበ ቃላት ከምዕራፍ 2 - ምዕራፍ 9 (ከ‹‹ሙሩሌ 
አማርኛ ባህላዊ መዝገበ ቃላት እስከ ጊዲቾ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ ቃላት) ድረስ 



በቅደም ተከተል፣ ነገር ግን ራሳቸውን ችለው እንዲቀርቡ ተደርጓል፡፡ አቀራረቡ በዚህ 
መልክ እንዲሆን የተደረገው የመገኛ ቋንቋ ስሞች መነሻ ፊደሎችን በአማርኛ ቋንቋ 
የፊደል ተራ ቅደም ተከተል መሰረት መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን ፡፡

ለ) በመዝገበ ቃላቱ ውስጥ፣ በድምሩ 2179 መሪ ወይም ዋና ቃላት ይገኛሉ፡፡ 
ከእያንዳንዱ ዋና ቃል ጋር የተያያዙና አንባቢ ሊያውቃቸው የሚገቡ ሶስት ቁም ነገሮች 
በመዝገበ ቃላቱ ተካተዋል፡፡ 
• አንደኛው ዋናው ቃል ሲሆን፣ እሱም በእያንዳንዱ ገፅ የግራ ጠርዝ ላይ፣ 
ከሌሎች ጽሁፎች በተለየ አፃፃፍ ደምቆ ( ) እንዲቀርብ ተደርጓል፡፡
• ሁለተኛው ስ፣ ተግ፣ ቅ ወዘተ በሚል  መልክ ከዋናው ቃል ቀጥሎ የተቀመጠ 
የዋናውን ቃል የንግግር ክፍል የሚጠቁም ምህፃረ ቃል ሲሆን፣ ስ = ስም፣ ቅ= ቅፅል፣ 
ተግ = ተውሳከ ግሥ፣ ወዘተ ማለት ነው፡፡
• ሶስተኛውና ከንግግር ክፍል አመልካች ቀጥሎ የተቀመጡት የዋና ቃሉ 
ተመሣሣይ ወይም አቻ ትርጉም ነው፡፡ ዋና ቃሉ ከአንድ በላይ ፍች ሲኖረው፣ 1፣ 2፣ 
3…ወዘተ በሚል እንዲቀመጡ ተደርገዋል፡፡ እነዚህን ከፍ ተብለው የተገለፁ ዝርዝር 
ሀሳቦችን ይበልጥ ግልፅ ለማድረግ፣ በመዝገበ ቃላት ውስጥ የተቀመጡበትን ሁኔታ 
በሚከተለው ምሳሌ ማስረዳቱ ተገቢ ነዉ፡፡

ስም   ዋና ቃሉ የሚመደብበት የንግግር ክፍል

 ሀቴን   ስ    ከብረት የሚሰራ፣ እንደ ምላጭ ያለ የእትብት መቁረጫ 
     መሣሪያ፤
   
ዋና ቃል                      ለዋና ቃሉ የተሰጠ ተመሣሣይ ፍች

መ) በዚህ፣ የመጀመሪያ ክፍል በሆነው፣ በአንድ መጽሐፍ መልክ ተጠርዘው የወጡት፣ 
ራሳቸውን በቻሉ ቋንቋዎች ላይ የተዘጋጁ ስምንት ባህላዊ ቃላት እንደሆኑ ገልፀናል፡
፡ የመዝገበ ቃላቱ ተጠቃሚዎች አንደኛውን መድብል ከሌላኛው ወይም አንደኛውን 
መዝገበ ቃላት ከሌላኛው መዝገበ ቃላት በቀላሉ መለየት እንዲችሉ በሚል በአንድ 
በኩል፣ በእያንዳንዱ ምዕራፍ መነሻ ላይ ወይም ለእያንዳንዱ መዝገበ ቃላት በተናጠል 
የርዕስ ወይም የሽፋን ገፅ (Title or Cover Page) ተዘጋጅቶላቸዋል፡፡ 

ረ) እንዲሁም፣ የዚህ ዓይነቱ የርዕስ ወይም የሽፋን ገፅ ከሌለበት ቦታ ላይ መዝገበ 
ቃላቱን ከፈለገው ገጽ ላይ፣ የሚከፍት አንባቢ በየትኛው የብሔረሰብ ቋንቋ ላይ 
የተዘጋጀውን ባህላዊ መዝገበ ቃላት እንደከፈተ ወይም እየተጠቀመ እንደሆነ በቀላሉ 
እንዲረዳ በሚል፣ በእያንዳንዱ በመዝገበ ቃላቱ  ገጽ አናት ላይ በሚገኘው በግርጌ 
ማስታወሻ (ግርጌማ) ላይ የመዝገበ ቃላቱ ስም ወይም ርዕስ፣ (ለምሳሌ “ሙርሲ - 
አማርኛ ባህላዊ መዝገበ ቃላት”፣ “ናዪ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ ቃላት”፣ ወዘተ. በሚል  
ዓይነት እንዲቀመጥ ተደርጓል፡፡. በዚህም አንባቢያችን በአንደኛው ቋንቋ የተዘጋጀውን 



መዝገበ ቃላት በሌላኛው ቋንቋ ከተዘጋጀው መዝገበ ቃላት በቀላሉ መለየት ይችላል 
ብለን ተስፋ እናደርጋለን፡፡

ሰ) በሌሎች መደበኛ መዛግብተ ቃላት ተዘውትሮ እንደሚታየው፣ በአንድ ቋንቋ ውስጥ 
ተመሣሣይ ፍች ያላቸው ሁለትና በላይ የሆኑ ቃላት ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ እንዲህ ዓይነት 
ቃላት ሲያጋጥሙ፣ ለቀደመው ቃል የተሰጠውን ፍች እንደገና ከመፃፍ ይልቅ፣ 
‹‹X››ን ተመልከት በሚል ማለፉ የተለመደ አሰራር ነው፡፡ ከዚህ መዝገበ ቃላት ላይም 
የተደረገው ይኸው ነው፡፡  ይሁን እንጂ፣ አንባቢያችን እንዲህ ዓይነት ‹‹X››ን ተመልከት 
የሚል ሁኔታ ሲያጋጥመው ግን፣ የተባለው ቃል የሚሰራው ወይም የቃሉ ድንበር 
አጠቃላይ መዝገበ ቃላቱ ሣይሆን ለዚያ፣ አንባቢው እየተጠቀመው ባለው ክፍል ውስጥ 
ለሚገኘው የብሔረሰብ ቋንቋ ብቻ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል፡፡ ለምሳሌ ያህል አንባቢው 
እያነበበ ያለው የ“ኦሆ ኣርቦሬ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ ቃላት”ን ምዕራፍ ቢሆንና፣ 
በዚሁ ምዕራፍ ሥር ‹‹X››ን ተመልከት ተብሎ የተጠቀሰበት ቃል ቢኖር፣ የተጠቀሰው 
ተመሳሳይ ቃል የሚፈለገውም በዚሁ፣ በ‹‹ኦሆ ኣርቦሬ - አማርኛ ባህላዊ መዝገበ 
ቃላት›› የድንበር ክልል ውስጥ ብቻ ይሆናል ማለት ነው፡፡ 

ሸ) ይህ ክፍል 1፣ ባህላዊ መዝገበ ቃላት የተዘጋጀው በስምንት የብሔረሰብ ቋንቋዎች 
ላይ ይሁን እንጂ፣ በሁሉም ቋንቋ ውስጥ የሚገኙ መሪ ቃላትም ሆኑ ተመሣሣይ 
ፍችዎቻቸው ግን የተፃፉት በሣባ ፊደል አማካይነት ነው፡፡ 

ቀ) በሁሉም መዝገበ ቃላት ውስጥ ያሉት መሪ ቃላትም ቢሆኑ፣ የተፃፉት በአማርኛ 
የፊደል ተራ (ማለትም ሀ - ለ - መ…) ቅደም ተከተል መሰረት ነው፡፡ ይሁን እንጂ፣ 
የመዝገበ ቃላቱን መሪ ቃላት በቅደም ተከተል ለመፃፍ ሁሉንም የአማርኛ ድምፆችን 
(ፊደሎችን) አልተጠቀምንም፡፡ በሌላ አገላለጽ በአማርኛ ቋንቋ ውስጥ አንድ ተመሳሳይ 
ድምፅ በሁለትና ከዚያ በላይ በሆኑ ምልክቶች (ፊደሎች) (ለምሳሌ ሀ /ሐ / ኀ ፣ ሰ / 
ሠ ፣ ጸ / ፀ ፣ አ / ዐ ) ተወክለዋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነት ምልክቶች ግን በዚህ መዝገበ 
ቃላት ውስጥ በአገልግሎት ላይ እንዲውሉ አልተደረጉም፡፡ ከዚህ ይልቅ በዚህ መዝገበ 
ቃላት ውስጥ የሚገኙት መሪ ቃላት  ለተመሣሣይ ድምፆች ከቆሙት ሁለትና በላይ 
ምልክቶች (ፊደላት) መካከል ቀድመው የሚመጡት ብቻ በአገልግሎት ላይ እንዲውሉ 
ተደርገዋል፡፡  በመሆኑም የመዝገበ ቃላቱ መሪ ቃላት የተፃፉት በሚከተለውና 

ሀ - ለ - መ - ረ - ሰ - ሸ - ቀ - በ - ተ - ቸ - ነ - ኘ - አ - ከ - ኸ - ወ - ዘ - ዠ 
- የ - ደ - ዸ - ጀ - ገ - ጠ - ጨ - ጰ - ጸ - ፈ - ፐ

በሚል በአማርኛ ፊደል ተራ ቅደም ተከተል መሰረት መሆኑን መግለፅ እንወዳለን፡፡

በ) በመዝገበ ቃላቱ ዝግጅት ሂደት ውስጥ፣ በመገኛ ቋንቋዎች ውስጥ የሚገኙ፣ ነገር 
ግን በታላሚው፣ በሣባ ቋንቋ ውስጥ አቻ ወይም ወካይ ያልተገኘላቸው ድምፆች 
አጋጥሞናል፡፡ ከእነዚህ መካከል ከፍ ብለው በቀረቡት ፊደላት ዝርዝር ውስጥ ከ‹‹ደ›› 
ቀጥሎ የተቀመጠውና በአፈጣጠሩ ተስፈንጣሪ ላንቃዊ (dental implosive or velar 



ejective) የሆነው ድምፅ (ዸ) አንዱ ነው፡፡ ይህም ማለት ለምሳሌ፡-
ዻዻ = ቅቤ (ኦሮምኛ)
ዻኩ = አይብ (ናዪ) 
ዻቢ =  ቅጣት ( ኩዌጉ)
ዾጎል = ቅል (ቦዲ)
 ዾሌ = ሴት (ሙርሲ) 
ሲል እንደሚሰማው ዓይነት ያለ ድምፅ ማለት ነው፡፡ እኛም ይህንን (ዸ) ምልክት፣ 
ከፍ ብለን የገለፅነውንና በአፈጣጠሩ ተስፈንጣሪ ላንቃዊ የሆነን ድምፅ እንዲወክል 
አድርገን በመዝገበ ቃላቱ ውስጥ ተጠቅመንበታል፡፡ ስለሆነም አንባቢያችን በመዝገበ 
ቃላት ውስጥ በተለመደው በአማርኛው ( ደ ) ምልክት አናት ላይ የጭረት ምልክት 
የተደረገበትን ( ዸ ) ምልክት ወይም ፊደል ሲያገኝ፣ ከፍ ብለን በምሳሌው ባሳየነው 
መልኩ ያንብብ እንላለን፡፡

ተ) በባህላዊ መዝገበ ቃላት ውስጥ ለሚገኙ ለሁሉም ባህላዊ ቃላት፣ ተገቢና አቻ 
ናቸው የተባሉ ባህላዊ ፍቺዎች ተሰጥተዋል፡፡ ይህ ማለት ግን ለሁሉም ቃላት 
የተሰጡት ፍቺዎች በቂ ናቸው፣ አንባቢው ፅንሰ ሀሳቡን በቀላሉ እንዲገነዘብ ያስችለዋል 
ማለት አይደለም፡፡ እንዲህ ዓይነት ችግር አለባቸው ወይም አንባቢው በቀላሉ እንዲረዳ 
አያስችሉትም›› ተብለው ከተገመቱት ፍቺዎች መካከል አብዛኞቹ በተቻለ መጠን 
በሥዕላዊ መግለጫ እንዲደገፉ ተደርገዋል፡፡  አሁንም በምስል (በፎቶግራፍ) እጦት 
የተነሳ፣ በሥዕላዊ መግለጫ ሊደገፉ ሲገባቸው ያልተደገፉ ቃላት እንዳሉ ይገባናል፡፡ 
መዝገበ ቃላቱ እነዚህና መሰል ጉድለቶቹን በሂደት በአንባቢዎቻችን ያላሰለሰ ተሳትፎ 
ቀርፎ እንደሚዳብርና እንደሚሻሻል ተስፋ እናደርጋለን፡፡ 



ምዕራፍ ሁለት

ሙሩሌ-አማርኛ 
ባህላዊ መዝገበ ቃላት



ስለ ሙሩሌ ብሔረሰብ ጥቂት ነጥቦች

‹‹ሙሩሌ›› (Murle) ለሶስት ፅንሰ ሀሳቦች ማለትም፣ ለብሔረሰብ፣ ለቋንቋ እና 
ለአካባቢ የቆመ ቃል ነው፡፡ ሙሩሌ በደቡብ ክልል፣ በደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ ከሚገኙት 
16 ብሔረሰቦች መካከል አንዱ ነው፡፡ ብሔረሰቡ በዋናነት፣ ከአዲስ አበባ 990 ኪሜ፣ 
ከሀዋሳ 720 ኪ.ሜ፣ እንዲሁም ከጂንካ 195 ኪ.ሜ. ርቆ በሚገኘው1፣  በኛንጋቶም 
ወረዳ ውስጥ  ከኩዌጉና ከኛንጋቶም ብሔረሰቦች ጋር የሚኖር ሲሆን፣ ከብት እርባታና 
እርሻ ዋና መተዳደሪያው ነው፡፡2  በኢትዮጵያ የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ሪፖርት መሰረት 
የሙሩሌ ብሔረሰብ ህዝብ  ብዛት 1,4693  ሲሆን፣ በአንፃሩ የኛንጋቶም ብሔረሰብ 
ሕዝብ ብዛት 25,252 ነው፡፡ ይህም፣ ለሙሩሌ ቋንቋ መጐዳት መንስኤ ናቸው ከሚባሉት 
ነገሮች መካከል አንዱ ነው፡፡4 
ሙሩሌ፣ የብሔረሰቡ የአፍ መፍቻ ቋንቋ መጠሪያ ሲሆን ከኒሎሳሃራዊ የቋንቋ 

ቤተሰብ ወገን ከሆነው፣ ከምሥራቅ ሱዳናዊ ቋንቋዎች (East sudanic languag-
es) ውስጥ ይመደባል፡፡ በአሁኑ ሰዓት፣ ቋንቋው በከፍተኛ ሁኔታ ከተጎዱት ወይም 
ጨርሰው ሊጠፉ ከተቃረቡት5  ከማለት ይልቅ ‹‹ጨርሰው ከጠፉት›› የኢትዮጵያ 
ቋንቋዎች መካከል አንዱ ነው ማለት ይቻላል፡፡ ይህን እውነታ፣ የዚህ የምዕራፍ 
ሁለት (የሙሩሌ - አማርኛ) መዝገበ ቃላት አዘጋጅ የሆነው፣ ግርማ ቡኬ፣ በደቡብ 
ኦሞ ዞን፣ በኛንጋቶም ወረዳ ውስጥ ኣይፓ ከምትባል አነስተኛ መንደር ድረስ በመሄድ 
አረጋግጧል፡፡ በመንደሪቱ በርካታ የብሔረሰቡ አባላት ቢኖሩም፣ ቋንቋውን በተወሰነ 
ደረጃ መናገር የሚችሉት፣ በዚህ፣ በሙሩሌ - አማርኛ መዝገበ ቃላት የፊት የሽፋን 
ገፅ ላይ በፎቶግራፍ የሚታዩትና ዕድሜያቸው ከ90 ዓመት በላይ የሆናቸው፣ አንድ 
አዛውንት ብቻ ናቸው፡፡ እሳቸውም ቢሆኑ፣ በዚህ መዝገበ ቃላት ላይ ከቀረቡት 64 
ቃላት በላይ መናገር አልቻሉም፤ ብቸኛ ስለሆኑም፣ ቋንቋውን መቼም፣ የትም መጠቀም 
አይችሉም፡፡ በአጭሩ፣ በደቡብ ክልል ይነገር የነበረው የሙሩሌ ቋንቋ፣ በአሁኑ ሰዓት 
ጨርሶ ጠፍቷል ማለት ይቻላል፡፡ 
ይሁን እንጂ፣ የሙሩሌ ቋንቋ፣ ከኢትዮጵያ ውጭ፣ በደቡባዊ ምሥራቅ ሱዳን ውስጥ 

70,000 የሚሆኑ ተናጋሪዎች አሉት፡፡ 6

1 Fekede Menuta; Murle Document Phonology and Grammar; SNNPRS Council of Nation-
alities, 2009:  refereed to (Aweke, 2007, 71)
2 የደቡብ ብሔረሰቦች ምክር ቤት፤ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፕሮፋይል፣ ግንቦት 2001 
ዓ.ም፣ የመጀመሪያ እትም፣ (381 ገፆች)
3 National Census of Ethiopia (CSA), 2007.
4 Fekede Menuta; Murle Document Phonology and Grammar., 2009, (139 pps)
5 Ibid, 2009
6 Jon Arensen; Murle Grammar: Occasional paper in the study of Sudanese Language. 
Collage of Education, University of Juba and SIL. Sudan, 1982.



 

ሀ 
 
ሁኜእ  ስ  አፍንጫ 
ሁድሌ  ስ  ዓዞ 
ህር  ስ  ወተት 
ህድኝግ  ስ  ሥጋ 
ሆላ  ስ  ወይፈን 
ሆሮስ  ስ  ውሻ 
 

ሇ 
 
ሊር  ስ  እንዯ ቀበቶ የሚያገሇግሌ ዝናር፤ 
ሊቤ  ስ  ማሽሊ 
ሊቶን  ስ  ቁርበት 
ልንጋራክ  ስ  ከአጥንት የሚሰራ፣ ማማሰያ 
 

መ 
 
መሉት  ስ  ጥጃ 
ሙለጅ  ስ  የንብ ቀፎ 
ማሌ  ስ  ቅቤ 
ማል  ስ  አጎት 
ማም  ስ  ውኃ 
 

ረ 
 
ሩም  ስ  ወንዶች የሚያገሇድሙት፣ ዘወትር የሚሇብሱት ሌብስ፡፡ 
 

ሰ 
 
ሴኤት  ስ  ጡት 
ስት  ስ  በክንድ ሊይ የሚዯረግ አምባር፤ 
ሶንጎሮ  ስ  ዝሆን 
 
 



 

በ 
 
ቤእ  ስ  የድንጋይ ወፍጮ፤ 
 

ተ 
 
ተን  ስ  ሊም 
ቱለዋ  ስ  ሇቅሶ 
ቱሬ  ስ  ጠብመንጃ 
ታሙ  ስ  1. ዝናብ  2. ፈጣሪ 
ታራች  ስ  ከአንድ ወጥ እንጨት ተቦርቡሮ የሚሰራ፣ የወተት 
 ማስቀመጫ ዕቃ፡፡ 
ትክሪ  ስ  በመጠኑ ተሇቅ ያሇ የውኃ መጠጫ ዕቃ፡፡ 
ቶዴህ  ስ  ሬሣ 
 

ቸ 
 
ቻለ  ስ  ሙቅ 
ቼስ  ስ  ቤት 
 

ኘ 
 
ኝው  ስ የፍየሌ ግሌገሌ፤ 
ኝጌት  ስ  ጥርስ 
 

አ 
 
አራጳም  ስ  አሳማ 
አርስ  ስ  በሬ 
አዚት  ስ  እጅ 
ኣህ  ስ  ሚስት 
ኤዛ  ስ  ፍየሌ 
እታት  ስ  ጆሮ 
እጁ  ስ  የጠሊ መጥመቂያ ጋን፤ 
ኦሞል  ስ  1. ጣት  2. የጣት ጥፍር፤ 
ኦርጎጎ  ስ  ወንዝ 



 

ከ 
 
ከሇንከሇን  ስ  ጨላ 
ከበስ  ስ  ቢሊዋ 
ከየት  ስ  እንጨት 
ከጰሬት  ስ  ዓይን 
ኩኤሌ  ስ  ቆሊ 
ኩዶች  ስ  በመጠኑ አነስ ያሇ የውኃ መጠጫ ዕቃ፡፡ 
ኪቫሌች  ስ  ወፍ 
ካሌጰን  ስ  የሴቶች የአንገት ጨላ 
 

ወ 
 
ወላ  ስ  ጨረቃ 
ዎእ  ስ  የራስ ቅሌ፤ ጭንቅሊት፡፡ 
 

የ 
 
ዮት  ስ  ባሌ 
 

ዯ 
 
ዯላ  ስ  ሌጅ 
ዯላች  ስ  ሌጃገረድ 
ዲሊ  ስ  ግጭት፣ አሇመግባባት፤ ጠብ፡፡ 
 

ገ 
 
ጉሰሌ  ስ  ጅብ 
ጊስንጋ  ስ  ጉሌቻ 
ጎ  ስ  እሳት 
 

ጨ 
 
ጨሬን  ስ  ሇመኝታ የሚያገሇግሌ የከብት ቆዳ፡፡ 



 

ጰ 
 
ጰሊ  ስ  ጦር 
ጰኸት  ስ  ፀጉር 
ጳጳ  ስ  አባት 
ጴሇይች  ስ  ህፃን ሌጅ፤ 
ጴእ  ስ  ድንጋይ 
 

ፈ 
 
ፎር  ስ  አመድ 
 



ምዕራፍ ሶስት

ሙርሲ-አማርኛ 
ባህላዊ መዝገበ ቃላት



ስለ ሙርሲ ብሔረሰብ ጥቂት ነጥቦች

የሙርሲ ብሔረሰብ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በታችኛው 
የኦሞ ሸለቆ ወይም በደቡብ ብ/ብ/ሕ/ ክልል፣ በደቡብ ኦሞ ዞን 
በሣላማጐ ወረዳ ውስጥ ይኖራል፡፡ የብሔረሰቡ አባላት ራሳቸውን 
‹‹ሙን›› ብለው የሚጠሩ ሲሆን፣7  በኢትዮጵያ የህዝብና ቤቶች 
ቆጠራ ሪፖርት መሰረት ጠቅላላ ብዛታቸው 7,500 ነው፡፡8 
ከብትና ፍየል በማርባት ላይ ኑሮውን የመሰረተውና በቆላማ 

የአየር ንብረት ውስጥ የሚገኘው የሙርሲ ብሔረሰብ፣ አልፎ 
አልፎ የኦሞ ወንዝ በሚያመጣዉ ደለል ላይ እርሻ እንደሚያዘወትር 
ይነገራል፡፡ ወንዶች ለከብቶቻቸው ውኃና የግጦሽ ሳር ፍለጋ እርቀው 
ስለሚሄዱ የእርሻውን ስራ የሚያከናውኑት ሴቶችና ህጻናት ናቸው፡
፡9 
የብሔረሰቡ የአፍ መፍቻ ቋንቋ የሆነው፣ የሙርሲ ቋንቋ፣ 

የምሥራቅ ሱዳናዊ ወይም የሱርማዊ ቋንቋ ወገን ከሆነው፣ 
ከኒሎሳሃራ የቋንቋ ቤተሰብ ውስጥ ይመደባል፡፡ ቋንቋው በክልላችን 
ውስጥ ብዙም ካልተጠኑ ቋንቋዎች10  ብቻ ሣይሆን፣ አነስተኛ 
ተናጋሪ ካሉዋቸው ቋንቋዎች መካከልም አንዱ ነው፡፡ 

7 David Turton and etal; Mursi – English – Amharic Dictionary:  
Ermiyas Advertizing, A.A. Ethiopia, December 2008 
8 National Census of Ethiopia (CSA), 2007.
9 የደቡብ ብሔረሰቦች ምክር ቤት፤ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች 

ፕሮፋይል፣ ግንቦት 2001 ዓ.ም፣ የመጀመሪያ እትም፣ (381 ገፆች 
10 David Turton and etal; Mursi December 2008



ሀ 
 
ሀሮይ ስ የማር እንጀራ 
ሀዻ ስ ሙርሲዎች ሇመኝታ የሚገሇገለበት የከብት ቆዲ 
ሁሇ ስ አበባ 
ሁንጋጌ ስ እስስት 
ሁኮይ ስ መጥረጊያ 
ሁጉም ስ የተክሌ ስር 
ሄርሃቶ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ባህሊዊ አስተዲዯር ዉስጥ የሚገኝ ሶስተኛ  

የስሌጣ እርከን 
ህናይ ስ 1.ሀረግ 2.ወንዝ ሲሞሊ ከዛፍ ጋር በማሰር እየተንጠሊጠለበት ወንዝ  

ሇመሻገር የሚጠቀሙበት ከሀረግ ተገምድ የሚሰራ ገመዴ መሳይ  
ወንዝ መሻገሪያ  

ሆሁ ስ የከብት በሽታ   
ሆል ዋማ ስ ወንድች ብቻ ቀን ቀን የሚጨፍሩት የጭፈራ ዓይነት 
ሆልዋ ኛሀ ስ በሁሇቱም ጾታዎች ማታ ብቻ የሚከናወን የጭፈራ ዓይነት 
ሆልያ ዲሞኝ ስ በእጅ የሚያዝ ወይም "አላ" በሚባሌ የአዋቂዎች መቀመጫ  

ሊይ የሚንጠሇጠሌ ከቆዲ የተሰራ የትንባሆ መያዣ 
ሆልይ ስ ከትሌቅ የዛፍ ግንዴ እንዯ ሙቀጫ ተቦርቡሮ በሁሇቱም ወገን  

ቀዲዲ ያሇዉና ቀዲዲዎቹ እንዯከበሮ በቆዲ የተሸፈኑ ሆነዉ ባንደ 
ወገን በመክፈት ሌብስም ሆነ ላሊ ነገር የሚቀመጥበት የቤት ዕቃ  

   ሆልይ 
ሆሮይ ስ ገበጣ 
ሆጋ ስ ከዘንባባ የሚሰራ ወንፊት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ሇ 
 
ሇታኒ ስ የጆሮ ጌጥ 
ለሩክቶይ ስ ከሸክሊ የሚሰራ ጌጥ 
ለኮይ ቾሬ ስ የድሮ ሊባ 
ሉዋ ስ ማሽሊ 
ሉዋ አርቴ ስ የማሽሊ በሽታ 
ሊሊንጋ ስ አንባር 
ሊሊንጋ ኛዋኝ ስ የወንድች የጆሮ ጌጥ 
ሊሊንጋ ጃሩ ስ በእግር ጣት ሊይ የሚዯረግ ጌጥ 
ሊሳይ ስ ከማሽሊ ወይም ከቦቆል ደቄት በቂጣ መሌክ የሚዘጋጅ ምግብ 
ሊዉን ስ ቀስት 

 ሊዉን 
ሌሌኝ ስ ትንሽና ቀሊ ያሇ የመዥገር ዝርያ 
ልሻን ስ ወንጭፍ 
ልቸኒ ስ የወፍ ዝርያ 
ልዪ ስ የዋንዛ ዛፍ 
ልጋኩርቻ ህሪ ስ የመቃብር ጉዴጓዴ 
ልግ ስ ጉዴጓዴ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



መ 
 
መር ስ የሌጅ ሚስት 
መርታእ ስ የሴት ወይም የወንዴ ሙሽራ 
ሙሉ ስ ባሌጩት 
ሙረኒ ስ የሰዉነት ሊይ ጠባሳ 
ሙራይ ስ "ሊዉን"ን ተመሌከት 
ሙኛ ስ ትግሌ 
ሙያቦ ስ ሇመጀመሪያ ሚስት የሚሰጥ መጠሪያ 
ሙያቲኖ ስ ሇሁሇተኛ ሚስት የሚሰጥ መጠሪያ 
ሙዲ ስ ሇስሌቻና ሇላልች ነገሮች መስፊያነት የሚያገሇግሌ ወስፌ መሰሌ 

 የመስፊያ መሳሪያ 
ማሃይ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ  

 መጠሪያ 
ማርሻሪ ስ ከትናንሽ ጨላዎች የሚሰራ የሙርሲ ሴቶች ያንገት ጌጥ 
ማርጆኒ ስ ማገር 
ማሳይ ስ ገመዴ 
ማንኩሪዮ ስ ቄብ  
ሞሩ ስ ዋሽንት 
ሞራሲዮኝ ስ ወንድች ብቻ የሚያጌጡበት ከዝሆን ጥርስ የሚሰራ እንዯአንባር  

በእጅ ሊይ የሚዯረግ የሙርሲዎቸ ጌጥ 
ሞሮ ስ የመርፌ ያህሌ ቁመትና የሚስማር ያህሌ ዉፍረት ያሊቸዉ  

 አለሚኒየም"መሰሌ ነገሮች ሆነዉ ሌጃገረድች በሚሇብሱት ቆዲ  
 ሊይ የሚሰፉ ማገጫዎች 

ሞይዞይ ስ በጫካ ዉስጥ ወይም ሜዲ ሊይ የሚበቅሌ ሰፋፊ ቅጠልች  
ያለትና ፍሬዉ የሚበሊ ዕጽዋት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ረ 
 
ረተይ ማሌ ስ ወሇሊ ማር 
ሩቻይ ስ ቀፎዉና አካባቢዉ ሇንቦች መኖሪያነት ምቹ ይሁን አይሁን  

 አስቀዴማ በመቃኘት ሪፖርት የምታዯርግ ቃኚ ንብ 
ሩቻይረኡሇ ስ እከክ 
ሪ  ስ  ጥሊ ስፍራ 
ራኮይ ስ ቁራ 
ራዾይ ስ ትንሽ ሆኖ ጠንካራ ግንዴና አሾህ ያሇዉ ሙርሲዎች ንቅሳት  

 ሇመንቀስ የሚጠቀሙበት ቆንጥር የሚመስሌ ተክሌ 
ርሞይ ስ የጥርስ መፋቂያ 
ሮኆዼ ስ ከእንጨት የሚሰራ ከጫፉ ቆሌመም ያሇ ማርና ቅቤ ማዉጫ እቃ 
ሮእ ስ ሇቅሶ 
ሮዋ ስ ሊባ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ሰ 
 
ሰርማይ ስ የዉርስ ጋብቻ 
ሲዲ ስ አንቀሌባ 
ሲዲ ቱሊ ስ ዥንጉርጉር መሌክ ያሇዉ የመዥገር ዝርያ 
ሲዲ ጋቻ ስ አረንጓዳ ቀሇም ያሇዉ የመዥገር ዝርያ 
ሲዲ ጎልኛ ስ ጠፍጣፋና ቀይ መሌክ ያሇዉ መዥገር 
ሲጊዮ ስ ትናንሽ የሰንሰሇት ብረቶች የሚመስለ የሙርሲ ሌጃገረድች  

በሚሇብሱት ቆዲ ሊይ የሚሰፏቸዉ ማጌጫዎች 
ሳሊይ ስ ሊባዋ በሙርሲ ወንድች ዘንዴ ሇጌጥነት የሚያገሇግሌ ነጭና ረጅ ሊባ  
 ያሊት የወፍ ዝርያ 
ሳረይ ስ አጥር 
ሳይ ስ 1. በ"ድንጋ" ጨዋታ ወቅት ጭንቅሊታቸዉ እንዲይጎዲ የሚያስሩት  

ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ መከሊከያ 2.ቆዲ 
ሳጊን ስ የድንጋ መጫወቻ ብትር 
ሳጋዉሌኝ ስ የሙርሲ ሴቶች ከወገብ በሊይ የሚሇብሱት የሇሰሇሰ የፍየሌ ቆዲ 
ሶሚኒ ስ ፍም 
ሶዱ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዘንዴ በምርቃትና በዕርቅ ስነ- ስርዓት ሊይ ስሩ 

ታኝኮ በሚታረቁ ወይም በሚመረቁ ሰዎች ሊይ የሚተፋ የሳር    
ዓይነት 
 

ሸ 
 
ሹራኛ ስ የሴቶች ጌጥ 
ሻሌጋዲ ስ የእንጨት ባሊ 
ሻል ስ ሙቅ 
ሻማኒ ስ አዲኝ 
ሻቃ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ መጠሪያ 
ሽሬ ስ አረም 
ሾሩ ስ የከብት ኮቴ 
ሾኮርሾኮር ስ ፍሬዉ እንዯ አተር በሽፋን ዉስጥ የሚገኝና ምስር የሚመስሌ 

ቢጫ አበባ ያሇዉ ፍሬዉና ቅጠለ የሚበሊ ተክሌ 
ሾጋይ ስ ብረት ነክ መሳሪያዎችን ሇምሳላ ቢሊዋ፣ጠገራ፣ጦር፣የእርሻ 
 መሳሪያዎችን ወ.ዘ.ተ.ሇመሳሌ ወይም ሇመሞረዴ የሚያገሇግሌ 
 ዴንጋይ 
 
 



በ 
 
በር ስ ጦር 
በያ ኸያ ሆሊ ስ ቦቃ ከብት 
በያጳሊ ስ ቡራቡሬ ከብት 
ቡሊይ ስ ከፍየሌ ወይም ከጥጃ ቆዲ የሚሰራ በጭፈራ ወቅት ወንድች  

በጀርባቸዉ ሊይ ጣሌ የሚያዯርጉት የሇሰሇሰ ቆዲ 
ቡቹኖ ስ በድንጋ ጫዋታ ጊዜ በክንዴ መጋጠሚያ ሊይ የሚታሰር መከሊከያ 
ባሊሲ ስ ቆቦ የሚባሌ የዛፍ ቅጠሌ 
ባራባዾይ ስ የወፍ ዝርያ 
ባሻይ ስ ብጉኝጅ 
ባቲካይ ስ ከእሸት ቦቆል የሚዘጋጅ የሙርሲዎች ባህሊዊ ምግብ 
ባኒ ስ ቢሊዋ 
ባንካ ስ ቆንጮራ 
ባንጋር ስ የእህሌ ክምር 
ባንግ ስ ኩሬ 
ባንግሻ ስ ጆሮ ዯግፍ 
ባዉሲ ስ የከብት በሽታ 
ባያ ስ የዛፍ ዓይነት 
ባጋይ ስ ከእንጨት ተቡርቡሮ የሚሰራ የወተት ማሇቢያና ማስቀመጫ 
ቤያንኩራ ስ መቃብር አጠገብ ሇሟች የሚተከሌ የመታሰቢያ ዴንጋይ 
ብሌብልይ ስ ነቀዝ 
ብሪኖ ስ እሾህ 
ብቱም ስ መሃሊ 
ብታይ ስ ጥልሽ 
ቦርሙይ ስ ትሌቅ የመዥገር ዝርያ 
ቦርሙይቦኔ ስ የእባብ ዝርያ 
ቦሹ ስ ታናሽ /ሇእዴሜ/ 
ቦቦታይ ስ አይብ 
ቦቶይ ስ የዛፍ ዓይነት 
 
 
 
 
 
 
 



ተ 
 
ተሪ ስ አዱስ የበቀሇ ሳር፤ጨላ 
ተሮ ስ ከሃያ እስከ ሃያ አምስት የዕዴሜ ክሌሌ ዉስጥ የሚገኝ ወጣት 
ቱሃ ስ የዛፍ ዓይነት 
ቱሙሴ ስ የዛፍ ዓይነት 
ቱርዊየ ስ እንቧይ 
ቱይ ስ በረት 
ቲሊ ስ ገንፎ 
ቲማ ስ 1.ንፍሮ 2.ጭራሮ 
ቲሪ ስ አቧራ 
ቲሾ ስ እሸት 
ታሊእ ስ ነበሌባሌ 
ታቲሬ ስ ምሶሶ 
ታዾይ ስ ሙርሲዎች ዕቃ በጭንቅሊታቸዉ ሲሸከሙ ሸክሙ ሚዛኑን ጠብቆ   

እንዱቀመጥና እንዲይቆረቁራቸዉ ከዯረቅ ሳር በማቶት ቅርጽ 
የሚሰራ የዕቃ መሸከሚያ 

ቴለ ስ የዉሻ በሽታ 
ቴላ ስ ያረጁ ሴቶች የሚመረኮዙበት ቀጭን በትር 
ቴሬይ ስ በደሊ ምክቶሽ /በድንጋ/ ጨዋታ ወቅት ጭንቅሊት ሊይ የሚሰካዉ 

ረዥም የወፍ ሊባ የሚቀመጥበት ከቀንዴ የሚሰራ ማስቀመጫ 

 ቴሬይ 
ትሌግኝ ስ ወሇምታ 
ትኑያ ስ ጎመን 
ቶቶ ስ ፍሬዉ ሇገበጣ መጫወቻነት የሚያገሇግሌ የዛፍ አይነት 
ቶኮቶ ጋማ ስ በቤተሰብ ስምምነት ሊይ የሚመሰረት የጋብቻ ዓይነት 
 
 
 
 
 
 



ቸ 
 
ቸረዯን ስ ጃርት 
ቸረዯን ቡር ስ የጃርት እሾህ 
ቸርማይ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ  

 መጠሪያ 
ቸንኩ ስ በትንሽ ሳጥን መሰሌ ነገር ሊይ ትናንሽ ሽቦዎችን በመወጠር ዴምጽ
  እንዱሰጥ ተዯርጎ የተሰራ የሙርሲዎች የሙዚቃ መሳሪያ 
ቹዸና ስ መንታ 
ቻሊኛ ስ ከትሊሌቅ ጨላዎች የሚሰራ የሙርሲ ሴቶች ያንገት ጌጥ 

 ቻሊኛ 
ቻርጊ ስ ጤዛ 
ቻንጉሊይ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ 
ቻንጋሊይ ስ ዕዴሜዉ አስር ዓመት የሆነዉ ወጣት መጠሪያ 
ቻይ ስ ምንጭ 
ችልይ ስ እበት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ኘ 
 
ኘረ ስ ጠንቋይ 
ኘረይ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ መጠሪያ 
ኘሲዮ ስ የጠሇፋ ጋብቻ 
ኚሊ ስ በመፎከሪያ በሬ አንገት ሊይ የሚታሰር የመሇያ ምሌክት 

 ኚሊ 
ኚልይ ስ በመፎከሪያ በሬ አንገት ሊይ የሚታሰር በመሇያነት የሚያገሇግሌ  
 ጌጥ 
ኛባኡ ስ ሙርሲዎች ሇጌጥ ማዯረጊያ ሲለ ጆሮያቸዉ ሊይ የሚበሱት ቀዲዲ 
ኛዋ ስ የእቃ ማንጠሌጠሌያ 
ኞልራ ስ የቀጭኔ ጭራ 
ኞሮ ንዲይ ስ የዝሆን ጥርስ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



አ 
 
አሃ ኮሃያ ስ የእርሻ መሳሪያ 
አሃጎንኝ ስ በደሊ ምክቶሽ /ድንጋ/ጨዋታ ወቅት አንገት ሊይ የሚታሰር  

 መከሊከያ 
አላ  ስ  1.ኮርማ  2. አዋቂዎችና ያገቡ ወንድች ብቻ የሚጠቀሙበት ባህሊዊ 

መቀመጫ ሲሆን እዴሜያቸዉ ያሌዯረሰ ወጣቶች ሲጠቀሙበት 
ቢገኙ በባህለ መሰረት ግርፋትና ፍየሌ አርድ ሽማግላዎችን 
የማብሊት ቅጣት ይጠብቃቸዋሌ፡፡  

 2. አላ 
አላ ኦሌሽ ስ አገዲ 
አምሳይ ስ የሰብሌ መጠበቂያ ማማ 
አባሊሲ ስ የዛፍ አይነት 
አታሊቻ ስ ጅግራ 
አቶን ስ ከዝሆን ጥርስ የሚሰራ ጥሩንባ 
አኙይ ስ ዘንባባ 
አዉ ስ የበኩር ሌጅ 
ኡሉ ስ ያሌተኮሊሸ ኮርማ 
ኡሊ ስ ሌጃገረድች እጃቸዉ ሊይ ከሚያጠሌቁት ጌጦች ሁለ በቅዴሚያ 

የሚያጠሌቁት ዋናዉ አንባር፡፡ይህ አንባር ከጅ ሊይ የሚወሌቀዉ 
በሇቅሶ ጊዜ ብቻ ነዉ፡፡ 

ኡሌማይ ስ ጎተራ 
ኡራቻ ስ ትኩስ ወተት 
ኡሽሌ ክስነ  ስ  ከአስር ዓመት በታች ሇሆነ ህጻን የሚሰጥ መጠሪያ 
ኡትኒ ስ የሰዉ ዯም የምትመጥ ትንሽ ትሌ 
ኢሪስ ስ የሴቶች የጅ አንባር 
ኤሬሶ ስ የሙርሲ ሌጃገረድች እጃቸዉ ሊይ የሚያጠሌቁት ትንሽ አንባር 
እልሌ ስ መሃን 
ኦሌሻሉዋይ ስ የማሽሊ አገዲ 
ኦሌሻኮኖይ ስ የበቆል አገዲ 



ኦሪ ስ መንዯር 
ኦርጎማይ ስ በደሊ ምክቶሽ ጨዋታ /በድንጋ/ወቅት ሇጅ ጣቶች መከሊከያነት 

የሚዯረግ ጋሻ መሰሌ ከዘንባባ የሚሰራ መከሊከያ 

 ኦርጎማይ 
ኦሾ ስ "አሹክ"ን ተመሌከቱ 
ኦቶን ስ ጥሩንባ 
ኦጋ ስ እርቅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ከ 
 
ከመኙ ስ ጭርት 
ከሪ ያንጋይ ስ  በጣት ሊይ የሚዯረግ ጌጥ 
ከሬ ስ 1.ቀንዴ 2.ከቀንዴ የሚሰራ የወተት ማሇቢያ 3 ከቀንዴ የሚሰራ  

ጥሩንባ 
ከሹዬ ስ ቃጫ 
ከሾይ ስ ስሌቻና ላልች ነገሮችን ሇመስፋት የሚያገሇግሌ ሃረግ መሰሌ ነገር 
ከተረኝ ስ በሙርሲዎች ቤት ግዴግዲ ሊይ የሚሰቀሌ የዕቃ ማስቀመጫ 
ከኖ ስ ማገድ 
ከኖዋዺኖ ስ ቁርጠት 
ከድቱሪ ስ ቆል 
ከዸም  ስ ሾርቃ 
ኩመርቴ  ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 

መጠሪያ 
ኩማ  ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ መጠሪያ 
ኩሜ  ስ እርጥብ ቅሌ 
ኩሪ  ስ ኮፊያ 
ኩርማይ ስ ሃረግ 
ኩቡርኮይ ስ የሚበሊ ጣፋጭ ፍሬ ያሇዉ ትንሽ እሾሃማ የተክሌ አይነት 
ኩታመ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሀከሌ ያንደ  

 መጠሪያ 
ኩታይ ስ የከብት ሞራ 
ኩናሴ ስ ህሌም 
ኩኮ ስ መጥረጊያ 
ኩዺዊ ስ በዋናነት የጎመን ማቅረቢያ ሆኖ አንዲንዳ ዉሀ የሚጠጣበት  

ከዘንባባ የሚሰራ የቤት እቃ 
ኪሪያ ስ የዕጽዋት ዓይነት 
ኪሬይ ስ "ኦቶን" ን ተመሌከት 
ኪሲ ስ ሚዲቋ የምትመስሌ ኢንሹ የምትባሌ የደር እንስሳ 
ኪቶ ስ ትንሽ ተናዲፊ ነፍሳት 
ኪያ አንጎናና ስ የባቄሊ ዓይነት የፍሬ መያዣ ያሇዉና ፍሬዉ ጥቁር አዝሙዴ 
 የሚመስሌ ትንሽ እጽዋት 
ኪያኩቻ ስ 1.በደሊ ምክቶሽ/ድንጋ/ጨዋታ ጊዜ በጉሌበት ሊይ የሚታሰር 

ከቃጫ የሚሰራ የጉሌበት መከሊከያ፡፡ 2.የግራር ዛፍ 



 1.ኪያ ኩቻ 
ኪያ ዻሙይ ስ ከትሌቅ የዛፍ ግንዴ በመጠኑ ጎዴጎዴ ተዯርጎ የሚሰራ ቁመቱ 
 ከአንዴ  ሜትር የማይበሌጥ የትንባሆ ማዴረቂያ ዕቃ 
ኪያሃባይ ስ የከብት በሽታ 
ኪያልኮሩ ስ በደሊ ምክቶሽ ጨዋታ/ድንጋ/ጊዜ በክንዴ ሊይ የሚታሰር 
 መከሊከያ 
ኪያቻ ስ 1.የዛፍ ዓይነት 2. ኪያቻ ከሚባሌ የዛፍ ዓይነት የሚዘጋጅ መዴሃኒት 
ኪያዻቱሚያ ስ መብረቅ የመታዉ ዛፍ 
ኪዮ ስ ዛፍ 
ኪዮበሙራ ስ የዛፍ ግንዴ 
ካሉ ስ አርጩሜ 
ካሊዉሪ ስ እሾህ ያሇዉና በእሾሁ ጫፍ ሊይ ቅጠሌ የሚያበቅሌ ቁጥቋጦ 
ካሊይ ስ ዯሇሌ 
ካላ ስ ያገቡ የሙርሲ ሴቶች ከፊት ሇፊት ያሇዉን ገሊቸዉን የሚሸፍኑበት 
 ሇስሊሳ የፍየሌ ቆዲ 
ካሌማ ስ በመጠኑ ጎዴጎዴ ተዯርጎ ከዘንባባ የሚሰራ የገንፎ ማቅረቢ ወይም 

 መመገቢያ 

  2 ካሌማ 
ካልች ስ የዕጽዋት ዓይነት 
ካሙ ስ በእርጅናም ይሁን በላሊ ምክንያት በትሊሌቅ ዛፎች ግንዴ ሊይ 
 በመቦርቦር የሚከሰት ትሌቅ ቀዲዲ  
ካማ ስ ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ የጥራጥሬ መያዣ 
ካማን ስ በሰዎች መሃከሌ የሚፈጠር የርስ በርስ ግጭት 
ካሩም ስ በመፎከሪያ በሬ አፍንጫ ሊይ የሚታሰር ኚሊ የሚባሇዉ ጌጥ አካሌ 
ካርካታ ስ የከብት በሽታ 
ካርዎ ስ በመፎከሪያ በሬ አፍንጫ ሊይ የሚታሰር ጌጥ 
ካሮይ ስ በምርኩዝ የምትንቀሳቀስ በዕዴሜ የገፋች አሮጊት 



ካቢ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ መጠሪያ 
ካታሩኪ ስ ቆቅ 
ካንባ ስ እንቆቆ 
ካንታይ ስ ወንፊት 
ካጋሲ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ መጠሪያ 
ካግኛ ስ ከስጋ የሚዘጋጅ ሾርባ 
ካጳቦይ ስ የእንጨት ቅርፊት 
ኬንተረኝ ስ ከሰንበላጥ በሃረግ እየታሰረ በቅርጫት መሌክ የሚሰራ በመጠኑ 
 ሞሇሌና ሰፋ ያሇ ጎሽ ሲገዯሌና ራቅ ባሇ ስፍራ ከብት ሲታረዴ ስጋ 
 የሚሸከሙበት እቃ፡፡  
ክረኘን ስ የተሇያዩ የቤት ቁሳቁሶች ሇምሳላ እንዯገበቴና ሙቀጫ ያለ 

 የሚሰሩበት የዛፍ ዓይነት 
ክራና ስ አሬራ 
ክርይ ስ ሇመፋቂያነት የሚያገሇግሌ የዕጽዋት ዓይነት 
ክሰንጎ ስ የዴንጋይ ጉሌቻ 
ክቾዋ ስ ንቅሳት 
ክንኛ ስ ቅንቅን 
ክኖይ ስ "ትኑያ"ን ተመሌከት 
ክድ ስ ከበሮ 
ኮል ስ 1.ጥሊሸት 2.ከሰሌ 
ኮልይ ስ ዛጎሌ 
ኮልይ ኮልሺ ስ የመቁያ እንጨት 
ኮሞሩ ስ ባሊባት 
ኮሞኒ ስ እንግዲ 
ኮርሚ ስ መንጠቆ 
ኮሲን ስ በደሊ ምክቶሽ/ድንጋ/ጨዋታ ጊዜ ክንዴ ሊይ የሚታሰር ጌጥ 
ኮሲያ ስ ሊባ 
ኮስ ስ የወተት ማሇቢያ እቃ 
ኮኖ ስ በቆል 
ኮኖ እርቴ ስ የበቆል በሽታ 
ኮኖአቻ ስ የበቆል እሸት 
ኮኖኮጎራ ስ የበቆል ቆል 
ኮይሲ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ባህሊዊ ዲኝነት ዉስጥ የሚገኝ ሁሇተኛ የዲኝነት 

 እርከን 
ኮዸራ ቱሬ ስ የጠመንጃ ማንገቻ 
ኮዾም ስ ከቅሌ የሚሰራ የወተት ማሇቢያ እቃ 
ኮዾረ ስ ቀበቶ 
 
 



ኸ 
 
ኸኑይ ስ "ትኑያ"ን ተመሌከት 
ኾራ ሳባይ ስ አስማት 
 

ወ 
 
ወላ ስ እርግብ 
ዊ ስ እርሻ 
ዋሌላ ስ "ታሊ" ን ተመሌከት 
ዋራ ስ ቢሊዋ 
ዎለ ስ በዴሮ ጊዜ ሙርሲዎች ይገሇገለበት የነበረ ጠገራ የሚመስሌ የእርሻ  

መሳሪያ  
 

ዘ 
 
ዙዋ ካሊካይ ስ ጎረቤት 
ዚልይ ስ ያገቡ ሴቶች የሚጨፍሩት የጭፈራ ዓይነት 
ዚዉ  ስ  መዴሃኒት 
ዛሚ ስ የዉሀ ዋና 
ዛዋቢቢዎ ስ በሙርሲዎች ዘንዴ አዋቂ የሚባለ ሰዎች 
 

የ 
 
ያሇ ስ ከእሸት በቆልና ማሽሊ የሚዘጋጅ ሙቅ ወይም አጥሚት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ዯ 
 
ዯሁ ስ የቀብር ቦታ 
ዯሚ ስ ባህሊዊ ዯንብ ወይም ስርዓት 
ደሉኛዋ ስ የምንቸት፣የጀበና፣የማሰሮወ.ዘ.ተ.እጀታ 
ደማኝ ስ ጉትቻ  
ድላ  ስ  1.ጀበና 2.ምንቸት 
ድላቴይ  ስ  1. ያሇ እረኛ የተሰማሩ ወይም የጠፉ ፍየልች የት አካባቢ እንዲለ 

ዴምጽ በማሰማት ሇባሇቤቶቹ እንዱጠቁም ታስቦ በፍየልች አንገት 
ሊይ የሚታሰር ከትንሽ የኤሉ አካሌ የሚሰራ ቃጭሌ  2.ኤሉ 

 1.ድላቴይ 
ድራ ለኮኛ ስ የድሮ ማዯሪያ፤ ቆጥ 
ድራ ኮይኝ ስ የወፍ ጎጆ 
ድርካይ ስ ባህሊዊ መዴሃኒት የሚዘጋጅበት የዛፍ ዓይነት 
ድርጲን ስ የዛፍ ዓይነት 
ድንጋ ስ በሙርሲዎች ዘንዴ የሚታወቅ ባህሊዊ የደሊ ምክቶሽ ጨዋታ 
ድኩሇ ስ የቅቤ ማስቀመጫ 
 

ዸ 
 
ዸብ ስ የሙርሲ ሴቶች ከንፈራቸዉና ጆሮአቸዉ ሊይ የሚያንጠሇጥለት  

 ከሸክሊ የተሰራ ክብ ጌጥ  
ዸኬ ስ ሌጃገረድች ብቻ የሚሇብሱት ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ የሙርሲ ባህሊዊ 
 ሌብስ 
ዺንጋይ ስ ከ17 ዓመት በሊይ የሆነዉ ወጣት መጠሪያ 
ዽሮ ስ መግሌ 
ዽብኛ ኛዋኛ  ስ  የሴቶች የጆሮ ጌጥ 
ዾላ ስ "ሙያ"ን ተመሌከት 
ዾር  ስ  የሸክሊ አፈር 
 
 
 



ጀ 
 
ጁን ስ ያገቡ የሙርሲ ሴቶች ከኋሊ ገሊቸዉን ሇመሸፈን የሚሇብሱት 

  የሇሰሇሰ የፍየሌ ቆዲ 
ጁጁን ስ ትንሽ ምንቸት 
ጆን ስ ተስካር  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ገ 
 
ገኒ ስ የዕጽዋት ዓይነት 
ጉሉሲ ስ ትንሽ ተናዲፊ ነፍሳት 
ጉሙሌ ስ 1.ከአንዴ ትሌቅ ወጥ እንጨት የሚሰራ ጀሌባ 2.የመመገቢያ ገበቴ 
ጉማይ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ  

 መጠሪያ 
ጉረ ስ የበቆል በሽታ 
ጉሲ  ስ  1.ቅሌ  2 .ከቅሌ የተሰራ የወተት ማስቀመጫ እቃ 
ጉሹሚ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ  

 መጠሪያ 
ጉንጋቹይ ስ ደባ 
ጉንጪ ስ የከብት በሽታ 
ጋሊ ስ ስንቅ 
ጋሌታ ስ ቀጥ ባሇ እንጨት ሊይ የተሰካ የቁም የእርሻ መሳሪያ 
ጋማ ስ በሙርሲ ብሄረሰብ ዘንዴ ከሚፈጸሙ የጋብቻ ዓይነቶች አንደ 
ጋርሽ ዽትነና ስ ዯን 
ጋርጁ ስ በመጠኑ ጎዴጎዴ ተዯርጎ ከዘንባባ የሚሰራ የገንፎ መቢያ 
ጋርጨ ስ ባርኔጣ 
ጋሳ ስ ዯቦ 
ጋይ ስ ጫካ 
ጋይሳ ስ የመኮትከቻ መሳሪያ 
ግራረ ስ ወይራ፡፡ በሙርሲዎች ዘንዴ ወይራ ሇኮሶ ትሌ በሽታ ፍቱን  

መዴሃኒት  ነዉ  ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ግርግሪ ስ በከብት የአከርካሪ አጥንት ቀዲዲ ዉስጥ እንጨት ተሰክቶበት  
 የሚሰራ የጎመን ማማሰያ፡፡ 
ግሰ ስ ቦርዳ 
ግኘ ስ መቃብር 
ጎለ ስ የዴንጋይ ወፍጮ 
ጎለ ሆይነ ስ የወፍጮ መጅ 
ጎሩ ስ በጥይት መሌክ ተቀርጾ ሇጌጥ የተበሳን የጆሮ ቀዯዲ ሇማስፋት  

 የሚያገሇግሌ ከማሽሊ አገዲ የሚዘጋጅ 
ጎርኦንጋይ ስ በደሊ ምክቶሽ ጨዋታ/በድንጋ/ወቅት በክንዴ መጋጠሚያ ሊይ  

  የሚታሰር መከሊከያ 
ጎንግዊ ስ የእንጨት ቅርፊት 
ጎይድይ ስ ቀፎ 
 
 



ጨ 
 
ጨበይ ስ የዛፍ ዓይነት  
ጨጨባይ ስ "ችቸዱ"ን ተመሌከት 
 

ጰ 
 
ጱሀ ስ እርግማን 
ጱሁጊ ስ ቡዲ 
ጱለዋይ ስ ቆሮቆንዲ 
ጱንጋይ ስ ወይፈን 
ጱኮይ ስ እንጉዲይ 
ጲሊሌ ስ በረት 
ጳሊይ ስ ቡራቡሬ 
ጳሮይ ስ ከሃረግ ወይም ከእንጨት ሌጥ የሚሰራ የእቃ ወይም የከብት 

ማሰሪያ 
ጴይ ስ ጠገራ ወይም መጥረቢያ መሰሌ የመቁረጫና የመፍሇጫ መሳሪያ 
ጵሪ ስ ጪስ 
 



ምዕራፍ አራት

ቦዲ-አማርኛ 
ባህላዊ መዝገበ ቃላት



ስለ ቦዲ ብሔረሰብ ጥቂት ነጥቦች

‹‹ቦዲ›› ለብሔረሰብ እና ለቋንቋ የቆመ ስያሜ ነው፡፡ የቦዲ ብሔረሰብ በደቡብ ብ/ብ/ሕ/
ክልል፣ በደቡብ ኦሞ ዞን ውስጥ ከሚገኙ አስራ ስድስት ብሔረሰቦች መካከል አንዱ 
ነዉ፡፡11  ብሔረሰቡ በሣላማጐ ወረዳ ውስጥ ከሙርሲ፣ ከባጫ እና ከዲሜ ብሔረስቦች 
ጋር በጋራ ይኖራል፡፡ የቦዲ ብሔረሰብ አርብቶ አደር በመሆኑ ኑሮው የተመሰረተው 
በከብት እርባታ ላይ ነዉ፡፡ በኢትዮጵያ የሕዝብና የቤቶች ቆጠራ ሪፖርት መሰረት፣ 
የብሔረሰቡ ሕዝብ ቁጥር 6994 ነው፡፡12 

በደቡብ ክልል ውስጥ፣ ከሚነገሩና አነስተኛ ተናጋሪ ካላቸው ቋንቋዎች ውስጥ አንዱ 
የሆነው የቦዲ ቋንቋ በኒሎሳሐራዊ የቋንቋ ቤተሰብ ውስጥ ይመደባል፡፡ ቋንቋው በጠቅላላ 
4570 ተናጋሪዎች ያሉት ሲሆን፣ ይህ በመቶኛ ሲሰላ፣ ከብሔረሰቡ ጠቅላላ ሕዝብ 
(6994) መካከል ቋንቋውን በአፍ መፍቻነት የሚናገሩት 65.3% (ከመቶ ስድሳ አምስት) 
ናቸው13  ማለት ነው፡፡ 

11 የደቡብ ብሔረሰቦች ምክር ቤት፤ የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፕሮፋይል፣ ግንቦት 2001 
ዓ.ም፣ የመጀመሪያ እትም፣ (381 ገፆች)
12 National Census of Ethiopia (CSA), 2007. 
13 Ethiopian Languages Research Center (ELARC), Ethiopian Languages

Profile Bulletin. 2005 



ሀ 
 
ሀረን  ስ  አስም 
ሀሬን  ስ  ትውከት፤ ማስመሇስ 
ሀውታ  ስ  የአንዴ አካባቢ ነዋሪዎች የአንዴን ሰው የእርሻ ሥራ 
 በህብረት የሚያከናውኑበት ሌማዴ መጠሪያ፤ ዯቦ፡፡ 
ሀጳይ  ስ  ሳር 
ሁምሳድ  ስ  ስብራት 
ሁንጀሳቡኞ  ስ  የበኩር ሌጅ 
ሁንጃጥኖ  ስ  ህፃን ሌጅ 
ሂሌቃች  ስ  ማንኛውም ጨላ 
ሂሪት  ስ  ጎሌማሳ 
ሂንዲ ሬሶ  ስ  ሬሳ ወይም አስከሬን 
ሂንዲ ኪሊ  ስ  የወንዴ ሙሽራ 
ሂንጮ  ስ  ቅማሌ 
ሄሌቃቼራይ  ስ  በቦዱ ዘመን መሇወጫ ክብረ በዓሌ ወቅት 
 ሇውዴዴር የሚቀርቡ ሌጃገረድች ወገባቸው ሊይ 
 የሚያስሩት ቀበቶ መሰሌ ቆዲ፤ 
ሄረናዲ ንት  ስ  ሴቶች ብቻ የሚጨፍሩት ጭፇራ 
ሄረንዲ ማቾ  ስ  ወንድች ብቻ የሚጨፍሩት ጭፇራ 
ሄቴይ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ እንዯ ጡሩንባ የሚነፊ ባህሊዊ 
 የትንፊሽ የሙዚቃ መሳሪያ፤ 
ህርት  ስ  ባሌ 
ህንዲዙጏንሶ  ስ  ተበዲይ 
ሆልች  ስ  ከአውራሪስ ቀንዴና ከጥንቸሌ ቆዲ የሚሰራ፣ የትንባሆ እና 
 የተሇያዩ ጌጣጌጦች መያዣ ዕቃ፡፡ 
ሆልንከሉ  ስ  በቦዱ ብሄረሰብ ዘንዴ እረኛ ከእረኝነቱ ተመሌሶ 
 በትሩን በሚያስቀምጥበት ወይም በሚያርፍበት ሰዓት 
 ሇተወሇዯ ህፃን ሌጅ የሚሰጥ ወይም የሚወጣሇት ስም፤ 
ሆቺጉሽሬ  ስ  ዯቦሌ 
ሆቼሲግሮይ  ስ  ውርንጭሊ 
ሆኦሇድ  ስ  የሴት ሙሽራ 
ሆጭት  ስ  ሌጅ ወይም ህፃን 
ሆጭቸንጌ  ስ  እርጉዝ 
ሆጮ  ስ  ሌጅ 
ሆጮ ኦሊዴ  ስ  ከብት ሇመጠበቅ የዯረሰ ወይም ከብት የሚጠብቅ 
 ህፃን ሌጅ፤ 
 



ሇ 
 
ሇሉያ  ስ  አዙሪት‹‹ በመባሌ የሚታወቅ፣ ፍየልችን አዙሮ የሚጥሌ 
 በሽታ፡፡ 
ለች  ስ  በሬ 
ሉሉንኮ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ ባህሊዊ የትንፊሽ ሙዚቃ መሳሪያ፡፡ 
ሉጲሲ  ስ  እርጎ 
ሊንባር  ስ  አባሰንጋ የሚባሌ የከብቶች በሽታ 
ሊንጎ  ስ  ሙሽሮች የሙሽሪነት ጊዜያቸውን የሚያሳሌፈበት፣ ፍቅር 
 የሚሇዋወጡበትም ሆነ የሌባቸውን የሚያወጉበት ሥፍራ፤ 
 ቆጥ፡፡ 
ሊውን  ስ  ቀስት 
ሊውንካበሬጅ  ስ  የቀስት ጫፍ 
ልሌሲን  ስ  ሳሌ 
ልልም  ስ  ወጣት ሰቶች የሚያዯርጉት ሲሆን ወፇር ያሇና ውስጡ 
 የተሇያዩ ቅርፆች ያለት የእጅ አምባር፡፡ 
ልልንጋ  ስ  ሴቶች በጭፇራ ግዜ የሚያጌጡት የጌጥ ዓይነት፤ 
ልልንግ  ስ  ቀሇሙ ነጭ፣ መጠኑ በግምት 15 በ25 ከሚሆን 
 ከሊይኔን ወይም ከመሰሌ ጨርቅ የሚሰራ፣ በቦዱዎች ዘንዴ 
 ታሊቅ ክብር ያሇው፤ እንዯ አንዴነታቸው አርማ የሚቆጠር፣ 
 ነጩን ጨርቅ ከሁሇት ሜትር ያሊነሰ ቁመት ባሇው ቀጭን 
 እንጨት ጫፍ ሊይ በማሰርና ከፍ አዴርጎ በማውሇብሇብ 
 የብሔረሰቡ አባሊት ወዯ ተሇያዩ ባህሊዊ ክብረ በዓሊት 
 እንዱሄደ ወይም ሇዘመቻና ሇመሳሰለት ማህበራዊ 
 ተግባራት እንዱወጡ የሚያዯርጉበት፣ እንዱሁም 
 በአካባቢው የተከሰቱ የቡዴን ግጭቶችን የሚያስቆሙበት፣ 
 የቦዱዎች ባህሊዊ ባንዱራ፡፡ በቦዱዎች ሌማዴ አንዴ ወይም 
 ከዚያ በሊይ ሰዎች ነጩን ባንዱራ እያውሇበሇቡ ሲሄደ 
 የተመሇከታቸው (በእነርሱ እምነት ‹‹ረክሷሌ›› ከተባሇ ሰው 
 በስተቀር) ሰው ሁለ ተከትለዋቸው ይሄዲሌ፡፡ በግጭት 
 ውስጥ የገቡ ቡዴኖችም ቢሆኑ ጠቡን ያቆማለ፡፡  
ልምቡሮ  ስ  ሠርድ 
ልሻ  ስ  ወንጭፍ 
ልንገር  ስ  ወይፇን 
ልዋ  ስ  ቀበሮ 
ልይ  ስ  በዘመን መሇወጫና በሰርግ ሥነሥርዓት ሊይ በራስ ሊይ 
 የሚሰካ የሰጎን ሊባ፡፡ 
ልጉሩ  ስ  መከር 



ልጨኔት  ስ  አሌቅት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

መ 
 
መሌ  ስ  ሇምሇም ሳር 
መርታይ  ስ  ኣግብታ የፇታች ሴት፤ ፇት 
መአሉድ  ስ  መሀሊ 
መጢ  ስ  የዴንጋይ ወፍጮ መውቀሪያ ዴንጋይ፤ መጅ፡፡ 
ሙሉንዲዞኢኪል  ስ  ሴት ሙሽራ 
ሙልች  ስ  በማሽተት ብቻ የጉንፊን እና የራስ ምታት ህመሞችን 
 ሇማስታገስ የሚያገሇግሌ የእፅዋዕት ዓይነት፡፡ 
ሙሚ  ስ  የከብት እንግዳ ሌጅ 
ሙኒት  ስ  ሌጃገረዴ 
ሙዯር  ስ  ዋንኬ በግ 
ሙዻሌ  ስ  አሮጊቶች ወገባቸው ሊይ የሚያስሩት መቀነት 
ሙዻራይ  ስ  በግ 
ሚሪድች  ስ  ትንኝ 
ሚስ  ስ  ቆሊ 
ማ  ስ  ውኃ 
ማንኩች  ስ  ንቦች ወዯ ቀፎ እንዱገቡ ሲባሌ ቀፎው የሚታጠንበት 
 የእንጨት ዓይነት፡፡ 
ማኣ  ስ  ከአፇር የሚሰራ ትንሽ ዴስት፡፡ 
ማዱን  ስ  ሆደ የተነፊ ወይም የተቆዘረ ሰው 
ማዱንቶ  ስ  ሰውም ሆነ ከብት ሲወሌዴ ከእናትዬው ጡት የሚወጣ 
 የመጀመሪያ ወተት፤ እንገር፡፡ 
ምርምሪት  ስ  ወጥ ከሆነ እንጨት የተሰራ፣ ባሊ ያሇው፣ ሇማግባት 
 የዯረሰች ወይም ያሌታጨች የቦዱ ሌጃገረዴ፣ ያሊገባች 
 ወይም ያሌታጨች ወይም ባሌ ማግባት በምትችሌበት 
 ዕዴሜ ሊይ መሆኗን ሇማሳወቅ ወዯ ጭፇራ ቦታዎች ይዛው 
 የሚትሄዴ ያጌጠ በትር፡፡ 
ሞሞክ  ስ  በውኃ ተዘፍዝፎና ተወቅጦ በመዴኃኒትነት የሚጠጣ 
 የዛፍ ቅርፉት፡፡ 
ሞር  ስ  ጊዯር 
ሞሲት  ስ  ሁሇት ዯረቅ የዋንዛ እንጨቶችን እርስ በርሳቸው 
 በማፊተግ እሳት የመፍጠሪያ ዘዳ፤  
ሞኔ  ስ  እህሌ 
ሞኔዱያን  ስ ጉዱፇቻ 
ሞካቺ  ስ  ሚስት 
ሞካንጃ  ስ  ባሌ የሞተባት ሴት 
ሞክንጃ ቡይት ስ  የመጀመሪያ ሚስት 



ረ 
 
ረቲች  ስ  የሸክሊ ምጣዴ 
ረዯኪቶ  ስ  የሚያንቀጠቅጥ በሽታ 
ሪሚዕ  ስ  ሚጥ 
ሪሞች  ስ  ከእንጨት የሚሰራ የጥርስ መፊቂያ 
ሪሮ  ስ  ንቅሳት 
ሪችት  ስ  የዛፍ ጥሊ 
ሪጴዋቶ  ስ  የጀርባ ህመም 
ሬአዋቶ  ስ  የወገብ ህመም 
ሮ  ስ  ሇቅሶ 
ሮሮዮ  ስ  ወጌሻ 
ሮሶ  ስ  ውሻ 
ሮኪ  ስ  የውሀ ዋና 
 

ሰ 
 
ሲሶች  ስ  ንብ 
ሲሶንጃማቾ  ስ  አውራ ንብ 
ሳላቺትኩን  ስ  እንዯ ጎመን በርከት ባሇ ውኃ ውስጥ ከተጨመረና 
ከእሳት  ሊይ ተጥድ እንዱበስሌ ከተዯረገ በኋሊ፣ ውኃው የሚጠጣ 
 የቡና ቅጠሌ፡፡ 
ሳረች  ስ  አጥር 
ሳሪኖ  ስ  ወረርሽኝ 
ሳርዋቶ  ስ  የራስ ህመም 
ሳይዳ ኬሪኑኝ  ስ  የነብር ቆዲ 
ሳጊና  ስ  በቦዱ ባህሊዊ ሌማዴ፣ አንዴ የላሊን ሰው ሚስት ማማገጡ 
 የተዯረሰበት የማህበረሰቡ አባሌ፣ ከአማገጣት ሴት ህጋዊ 
 ባሌ ጋር ‹‹ድንጋ›› በመባሌ የሚታወቀውን የደሊ ምክቶሽ 
 ግጥሚያ እንዱገጥም ከተዯረገ በኋሊ አሸናፉው የሚጠራበት 
 የማዕረግ ስም፡፡ 
ሶሌማ  ስ  ፍም 
ሶሪ ስ  የተስቦ በሽታ 
ሶይ  ስ  የቦዱ ሴቶች ከፉት ሇፉት፣ ከወገባቸው በሊይ የሚሇብሱት፣ 
 ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ ሌብስ፡፡ 
ሶይት  ስ  ቁንጫ 
ሶይኒዱያኝ  ስ  አክስት 
 



ሸ 
 
ሸለ  ስ  ተዝካር ወይም የዯቦ ሥራዎች ሲኖሩ፣ ከማሽሊ ወይም 
 ከበቆል የሚጠመቅ ምግብም፣ መጠጥም ሆኖ የሚያገሇግሌ 
 ባህሊዊ መጠጥ፤ ቦርዳ፡፡ 
ሸለ ሉባጁን  ስ  ከማሽሊ የሚዘጋጅ ባህሊዊ መጠጥ፤ ቦርዳ፡፡ 
ሹሩት  ስ  የአረም አይነት 
ሹሹ አንጀቶሊ  ስ  የመዥገር አይነት 
ሹጵን  ስ  አባት 
ሻኦች  ስ  አንዴ ሰው በህመም ምክንያት መንቀሳቀስ ሲያቅተውና 
 ሰውነቱ ሊይ አንዲንዴ የበሽታ ምሌክቶች በሚታዩበት ጊዜ፣ 
 ታማሚውን ባህሊዊ መዴኃኒት በማጠን ከህመሙ 
 እንዱፇወስ የማዴረጊያ ዜዳ፡፡ 
ሽለ ዯወይዲጅኝ  ስ  ከበቆል የሚዘጋጅ ባህሊዊ መጠጥ፤ ቦርዳ፡፡ 
ሽንግሪት  ስ  ወጣቶች በእጃቸው ሊይ የሚያዯርጉት የእጅ ጌጥ፡፡ 
ሽጉንዴ  ስ  መሀን 
ሾሊች  ስ  የዓይን አር 
ሾሌጵት  ስ  ግራር እንጨት፡፡ 
ሾቲሌ  ስ  ንፍሮ 
ሾች  ስ  ወፍ 
ሾዴት  ስ  የዛፍ ዓይነት 
ሾጵሌ  ስ  ከጎሽ ወይም ከከብት ቆዲ የሚሰራ የቢሊዋ መያዣ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ቀ 
 
ቀርጃዳ ኮሲዮን  ስ  ከከብት ቀንዴ የሚሰራ፣ ሇማጋጌጫነት 
 የሚያገሇግለ እንዯ የወፍ ሊባና ሇመሳሰለ ጌጣጌጦች 
 ማስቀመጫነት የሚያገሇግሌ ዕቃ፡፡ 
ቀርጄ  ስ  ቦዱዎች ከብቶቻቸውን ከአንዴ አካባቢ ወዯ ላሊ አካባቢ 
 በሚያንቀሳቅሱበት ጊዜ፣ እንዱሁም በዴግስ ሥነ ሥርዓቶች 
 ሊይ የሚነፈት የጡሩንባ ዓይነት፡፡ 
ቀስኪን  ስ  ኃጥአት ወይም መጥፎ ተግባር፡፡ 
ቀሶች  ስ  ዝንብ 
ቁሬድ  ስ  ጠሇፊ 
ቁዲ  ስ  አንዱት የቦዱ ሌጃገረዴ፣ የታጨች መሆኗን 
 ሇማሳወቅ ሲባሌ እንዯ ቃሌ ማሰሪያ የሚዯረግሊት ሞራ፡፡ 
ቂጥሲኔድ  ስ  የንብ ቀፎ 
ቃሌማ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ የገንፎ ማማሰያ፡፡ 
ቃሌቃሌ  ስ  የወር አበባ 
ቃምቱት  ስ  ቡዲ 
ቃቃራ  ስ  ፍየልችን የሚያጠቃ፣ እንዯ ፎሮፎር ያሇ የቆዲ በሽታ፡፡ 
ቃባሌያ  ስ  በከብቶች፣ በተሇይ ዯግሞ በመፎከሪያ በሬ ቀንዴ ሊይ 
 የሚዯረግ ጌጥ፡፡ 
ቃባጃም  ስ  ጨላ፡፡ በቦዱ ብሔረሰብ ዘንዴ የተሇያየ ቀሇማት 
 ያሎቸው ጨላዎች በማጌጫነት ያገሇግሊለ፡፡ አንዴ 
 የማህበረሰቡ አባሌ፣ የመፎከሪያ በሬ ካሇው የሚያስረው 
 ጨላ የመፎከሪያ በሬውን ቀሇም ዓይነት ይሆናሌ፡፡ 
 ሇምሳላ፣ የመፎከሪያ በሬው ቀሇም ጥቁር ቢሆን፣ የበሬው 
 ባሇቤትም አንገቱ ሊይ የሚያስረው ጨላ ቀሇም ጥቁር 
 ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ 
ቃንባች  ስ  የዛፍ ፍሬውና ሥሩ ተወቅጦና በውኃ ተበጥብጦ 
 የሚጠጣ፣ ሇተሇያዩ የሆዴ በሽታዎች የሚያገሇግሌ ባህሊዊ 
 መዴኃኒት፡፡ 
ቃጆች  ስ  ዓሳ 
ቅራ  ስ  ዯራሽ ውሀ 
ቅሻች  ስ  የጀሌባ ጉዞው ከተጠናቀቀ በኋሊ፣ ጀሌባው የሚታሰርበት 
 ሀረግ፡፡ 
ቆሻ  ስ  ከተሇያየ የእህሌ ዓይነት የሚዘጋጀውን ባህሊዊ መጠጥ 
 ሇማጣራት የሚያገሇግሌ ወንፉት፡፡ 
ቆንቄ  ስ  ሇጋሻ መሥሪያነት የሚያገሇግሌ፣ የጎሽ ቆዲ፡፡ 
 



ቀ 
 
ቀርጃዳ ኮሲዮን  ስ  ከከብት ቀንዴ የሚሰራ፣ ሇማጋጌጫነት 
 የሚያገሇግለ እንዯ የወፍ ሊባና ሇመሳሰለ ጌጣጌጦች 
 ማስቀመጫነት የሚያገሇግሌ ዕቃ፡፡ 
ቀርጄ  ስ  ቦዱዎች ከብቶቻቸውን ከአንዴ አካባቢ ወዯ ላሊ አካባቢ 
 በሚያንቀሳቅሱበት ጊዜ፣ እንዱሁም በዴግስ ሥነ ሥርዓቶች 
 ሊይ የሚነፈት የጡሩንባ ዓይነት፡፡ 
ቀስኪን  ስ  ኃጥአት ወይም መጥፎ ተግባር፡፡ 
ቀሶች  ስ  ዝንብ 
ቁሬድ  ስ  ጠሇፊ 
ቁዲ  ስ  አንዱት የቦዱ ሌጃገረዴ፣ የታጨች መሆኗን 
 ሇማሳወቅ ሲባሌ እንዯ ቃሌ ማሰሪያ የሚዯረግሊት ሞራ፡፡ 
ቂጥሲኔድ  ስ  የንብ ቀፎ 
ቃሌማ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ የገንፎ ማማሰያ፡፡ 
ቃሌቃሌ  ስ  የወር አበባ 
ቃምቱት  ስ  ቡዲ 
ቃቃራ  ስ  ፍየልችን የሚያጠቃ፣ እንዯ ፎሮፎር ያሇ የቆዲ በሽታ፡፡ 
ቃባሌያ  ስ  በከብቶች፣ በተሇይ ዯግሞ በመፎከሪያ በሬ ቀንዴ ሊይ 
 የሚዯረግ ጌጥ፡፡ 
ቃባጃም  ስ  ጨላ፡፡ በቦዱ ብሔረሰብ ዘንዴ የተሇያየ ቀሇማት 
 ያሎቸው ጨላዎች በማጌጫነት ያገሇግሊለ፡፡ አንዴ 
 የማህበረሰቡ አባሌ፣ የመፎከሪያ በሬ ካሇው የሚያስረው 
 ጨላ የመፎከሪያ በሬውን ቀሇም ዓይነት ይሆናሌ፡፡ 
 ሇምሳላ፣ የመፎከሪያ በሬው ቀሇም ጥቁር ቢሆን፣ የበሬው 
 ባሇቤትም አንገቱ ሊይ የሚያስረው ጨላ ቀሇም ጥቁር 
 ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ 
ቃንባች  ስ  የዛፍ ፍሬውና ሥሩ ተወቅጦና በውኃ ተበጥብጦ 
 የሚጠጣ፣ ሇተሇያዩ የሆዴ በሽታዎች የሚያገሇግሌ ባህሊዊ 
 መዴኃኒት፡፡ 
ቃጆች  ስ  ዓሳ 
ቅራ  ስ  ዯራሽ ውሀ 
ቅሻች  ስ  የጀሌባ ጉዞው ከተጠናቀቀ በኋሊ፣ ጀሌባው የሚታሰርበት 
 ሀረግ፡፡ 
ቆሻ  ስ  ከተሇያየ የእህሌ ዓይነት የሚዘጋጀውን ባህሊዊ መጠጥ 
 ሇማጣራት የሚያገሇግሌ ወንፉት፡፡ 
ቆንቄ  ስ  ሇጋሻ መሥሪያነት የሚያገሇግሌ፣ የጎሽ ቆዲ፡፡ 
 

በ 
 
በርጉ  ተግ  ዓመት፤ ዘመን 
በርጉዲ  ተግ  ዘንዴሮ 
በቶ  ስ  ዴንጋይ 
በናጌጌላጂኝ  ስ  የገበጣ መጫወቻ ጠጠር 
ቡሊ  ስ  ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ፣ የማህበረሰቡ ወንድች፣ የብሔረሰቡ 
 ዘመን መሇወጫ ክብረ በዓሌ በሚከበርበት ወቅት፣ 
 ከጀርባቸው ሊይ ጣሌ የሚያዯርጉት ቆዲ፡፡ 
ቡር  ስ  እባብ ወዯ መኖሪያ ቤት እንዲይገባ፣ የገባም ካሇ ወጥቶ 
 እንዱሄዴ ወይም እንዴሸሽ ሇማዴረግ ሲባሌ የሚጨስ፣ 
 እንዱሁም ሇጉንፊንና ሇራስምታት ህመም የሚያገሇግሌ 
 ባህሊዊ መዴኃኒት፡፡ 
ቡክራ  ስ  ከጏሽ ቀንዴ የሚሰራ፣ ከወተት ወይም ከሚታሇቡ ሊሞች 
 አንገት ሊይ የሚታሰር ጌጥ፡፡ 
ቡዲ  ስ  ጉዴጓዴና ሥራሥር ሇመቆፇር የሚያገሇግሌ የቁም መቆፇሪያ 
 መሳሪያ፡፡ 
ቢሪዩ  ስ  የሚጥሌ በሽታ 
ባሇ  ስ  አውዴማ 
ባሌካ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፣ አዋዊዎች ብቻ የሚጠቀሙት፣ የተሇያዩ 
 ጌጣጌጦች፤ ሇአስማት ሥራ የሚውለ ወይም መርዛማ 
 የሆኑ ነገሮች፣ እንዱሁም አባት በሞቱ ጊዜ ሇሌጁ በኑዛዜ 
 መሌክ ሉያስተሊሌፍሇት የሚፇሌጋቸውና የመሳሰለት ውዴ 
 ወይም ጥብቅ ጥሪቶች የሚቀመጡበት ዕቃ፡፡ 
ባልካንጌ  ስ  ቀኑ ከሰባት ሰዓት በኃሊ ጀምሮ፣ ፀሏይ ከመጥሇቋ በፉት 
 ያሇው ጊዜ፡፡ 
ባሪ  ስ  የከብትን የሆዴ ዕቃ የሚያጠቃ በሽታ፡፡ 
ባሮ  ስ  ላሉት 
ባነጋ  ስ  ከብረት የሚሰራ፣ እጄታው እንጨት የሆነ፣ የተሇያዩ 
 ነገሮችን ሇመቁረጥ የሚያገሇግሌ የእርሻ መሣሪያ፤ 
 ቆንጮራ፡፡ 
ባካ  ስ  የከብቶችን የውስጥ እግር የሚያጠቃ በሽታ፤ 
ባካች  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ የወተት መጠጫና ማሇቢያ ዕቃ፡፡ 
ባኮ  ስ  ጉሌቻ 
ባገች  ስ  ሏይቅ 
ባጢስ  ስ  ከእሸት በቆል የሚሰራ የምግብ ዓይነት፤ 
ብትርች  ስ  የሆዴ ቁርጠትና የመሳሰለ በሽታዎችን 
 እንዱከሊከሌሊቸው በሚሌ በህጻናት አንገት ሊይ የሚታሰር 



በ 
 
በርጉ  ተግ  ዓመት፤ ዘመን 
በርጉዲ  ተግ  ዘንዴሮ 
በቶ  ስ  ዴንጋይ 
በናጌጌላጂኝ  ስ  የገበጣ መጫወቻ ጠጠር 
ቡሊ  ስ  ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ፣ የማህበረሰቡ ወንድች፣ የብሔረሰቡ 
 ዘመን መሇወጫ ክብረ በዓሌ በሚከበርበት ወቅት፣ 
 ከጀርባቸው ሊይ ጣሌ የሚያዯርጉት ቆዲ፡፡ 
ቡር  ስ  እባብ ወዯ መኖሪያ ቤት እንዲይገባ፣ የገባም ካሇ ወጥቶ 
 እንዱሄዴ ወይም እንዴሸሽ ሇማዴረግ ሲባሌ የሚጨስ፣ 
 እንዱሁም ሇጉንፊንና ሇራስምታት ህመም የሚያገሇግሌ 
 ባህሊዊ መዴኃኒት፡፡ 
ቡክራ  ስ  ከጏሽ ቀንዴ የሚሰራ፣ ከወተት ወይም ከሚታሇቡ ሊሞች 
 አንገት ሊይ የሚታሰር ጌጥ፡፡ 
ቡዲ  ስ  ጉዴጓዴና ሥራሥር ሇመቆፇር የሚያገሇግሌ የቁም መቆፇሪያ 
 መሳሪያ፡፡ 
ቢሪዩ  ስ  የሚጥሌ በሽታ 
ባሇ  ስ  አውዴማ 
ባሌካ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፣ አዋዊዎች ብቻ የሚጠቀሙት፣ የተሇያዩ 
 ጌጣጌጦች፤ ሇአስማት ሥራ የሚውለ ወይም መርዛማ 
 የሆኑ ነገሮች፣ እንዱሁም አባት በሞቱ ጊዜ ሇሌጁ በኑዛዜ 
 መሌክ ሉያስተሊሌፍሇት የሚፇሌጋቸውና የመሳሰለት ውዴ 
 ወይም ጥብቅ ጥሪቶች የሚቀመጡበት ዕቃ፡፡ 
ባልካንጌ  ስ  ቀኑ ከሰባት ሰዓት በኃሊ ጀምሮ፣ ፀሏይ ከመጥሇቋ በፉት 
 ያሇው ጊዜ፡፡ 
ባሪ  ስ  የከብትን የሆዴ ዕቃ የሚያጠቃ በሽታ፡፡ 
ባሮ  ስ  ላሉት 
ባነጋ  ስ  ከብረት የሚሰራ፣ እጄታው እንጨት የሆነ፣ የተሇያዩ 
 ነገሮችን ሇመቁረጥ የሚያገሇግሌ የእርሻ መሣሪያ፤ 
 ቆንጮራ፡፡ 
ባካ  ስ  የከብቶችን የውስጥ እግር የሚያጠቃ በሽታ፤ 
ባካች  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ የወተት መጠጫና ማሇቢያ ዕቃ፡፡ 
ባኮ  ስ  ጉሌቻ 
ባገች  ስ  ሏይቅ 
ባጢስ  ስ  ከእሸት በቆል የሚሰራ የምግብ ዓይነት፤ 
ብትርች  ስ  የሆዴ ቁርጠትና የመሳሰለ በሽታዎችን 
 እንዱከሊከሌሊቸው በሚሌ በህጻናት አንገት ሊይ የሚታሰር 

 የመዴኃኒት ዓይነት፡፡ 
ብዲውንቶ  ስ  ሊም 
ቦልኢች  ስ  ቅርፉት 
ቦር  ስ  ማር 
ቦርሳሙ  ስ  ወሇሊ ማር 
ቦርጢድ  ስ  የማር መበጥበጫ ዕቃ፡፡ 
ቦርጣ  ስ  1. በከብቶች ሊይ የሚወጣ፣ እርጥበት ያሇው ቁስሌ፡፡ 2. 
 የቆዲ በሽታ፡፡ 3. ትምባሆ 
ቦሲያች  ስ  ወተትን በእሳት ሊይ በመጣዴ ሣይሆን በማርጋት 
 የሚዘጋጅ አይብ፡፡ 
ቦሶልች  ስ  ቀንዴ አውጣ 
ቦሼ  ስ  የመዥገር ዝርያ 
ቦንቡዱ  ስ  የዘር እህሌ መያዣ ዕቃ፡፡ 
ቦንግሽ  ስ  ጆሮ ዯግፍ በሽታ 
ቦዩ  ስ  የሸክሊ አፇር፡፡ 
ቦዩ ጉሌጃሞአሌን  ስ  ከሸክሊ አፇር የሚሰራ፣ ሇጎመን መቀቀያነት 
 ወይም ሇቡና ማፉያነት የሚያገሇግሌ ዴስት፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 የመዴኃኒት ዓይነት፡፡ 
ብዲውንቶ  ስ  ሊም 
ቦልኢች  ስ  ቅርፉት 
ቦር  ስ  ማር 
ቦርሳሙ  ስ  ወሇሊ ማር 
ቦርጢድ  ስ  የማር መበጥበጫ ዕቃ፡፡ 
ቦርጣ  ስ  1. በከብቶች ሊይ የሚወጣ፣ እርጥበት ያሇው ቁስሌ፡፡ 2. 
 የቆዲ በሽታ፡፡ 3. ትምባሆ 
ቦሲያች  ስ  ወተትን በእሳት ሊይ በመጣዴ ሣይሆን በማርጋት 
 የሚዘጋጅ አይብ፡፡ 
ቦሶልች  ስ  ቀንዴ አውጣ 
ቦሼ  ስ  የመዥገር ዝርያ 
ቦንቡዱ  ስ  የዘር እህሌ መያዣ ዕቃ፡፡ 
ቦንግሽ  ስ  ጆሮ ዯግፍ በሽታ 
ቦዩ  ስ  የሸክሊ አፇር፡፡ 
ቦዩ ጉሌጃሞአሌን  ስ  ከሸክሊ አፇር የሚሰራ፣ ሇጎመን መቀቀያነት 
 ወይም ሇቡና ማፉያነት የሚያገሇግሌ ዴስት፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ተ 
 
ተሇች  ስ  አሮጊቶች የሚይዙት የእንጨት ምርኩዝ፡፡ 
ቱም  ስ  ዝናብ 
ቱሞ  ስ  ሰማይ፣ ፇጣሪ 
ቲሬች  ስ  ሇጏተራ መሥሪያነት የሚያገሇግሌ፣ ባሊ ያሇው ቋሚ 
 እንጨት፡፡ 
ቲሾ  ስ  እሸት 
ቲካ ካበራ  ስ  የቡና ፍሬ 
ቲካዎች  ስ  ዘንባባ 
ታራ  ስ  ጉበትን የሚያጠቃ የከብት በሽታ 
ታኢስ  ስ  ወር 
ታውክ  ስ  በባህሊዊ ክብረ በዓሊት ሊይ፣ ወንድች ሇማጌጫነት ሲለ 
 ከጭንቅሊታቸው ሊይ የሚሰኩት፣ የሰጏን ሊባ፡፡ 
ታይ  ስ  ፊታ ሳይሰጥ የሚያስሌ በሽታ፤ ትክትክ፡፡ 
ታይች  ስ  ከሳር የሚሰራ፣ እንዯ ማቶት ክብ ሆኖ በጭንቅሊታቸው 
 ሊይ የተሸከሙት ዕቃ ተዯሊዴል እንዱቀመጥ በሚሌ 
 ሇዕቃው መቀመጫነት የሚገሇገለበት መዯሊዴሌ፡፡ 
ታጳይሉሉኮ  ስ  እረኞች ከብት ሲጠብቁ ወይም እርሻ ሲያርሱ 
 ዋሽንት እየነፈ የሚጫወቱት ባህሊዊ ዘፇን፡፡ 
ቴላች  ስ  ሽማግላዎች የሚይዙት የእንጨት ምርኩዝ፡፡ 
ቴርት  ስ  አቧራ 
ትንጋ  ስ  ሇረዥም ጊዜ ሳያገባ የቆየ ወንዴ፡፡ 
ቶንጏ  ስ  ፍየሌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ቸ 
 
ቹጳ  ስ  እጮኛ 
ቻ  ስ  ከቀጭኔ፣ ከጏሽ፣ ከጉማሬ ወይም ከከብት ቆዲ የሚሰራ፣ የቦዱ 
 ባህሊዊ ጫማ፡፡ 
ቻሊክ  ስ  ትኩስ ወተት 
ቻኢ  ስ  1. ውሀ ሰማያዊ ቀሇም፡፡  2. ውኃ ሰማያዊ ቀሇም ያሇው፣ 
 ሇመፎከሪያ በሬ ማጌጫነት የሚያገሇግሌ ጨላ፡፡ 
ቻካም  ስ  ‹‹ክርኒት›› ከሚባሌ እንጨት የሚሰራ፣ አነስ ያሇ፣ በእጅ 
 የሚያዝ፣ የብሔረሰቡ ወንድች ብቻ በሚንቀሳቀሱበት ቦታ 
 ሁለ ይዘውት የሚሄደ፣ በመቀመጫነትና በትራስነት 
 የሚገሇገለበት ዕቃ፤ ቦርኮታ፤ ብርኩማ፡፡ 
ቻካምዳጉይ  ስ  የጅብ ጥሊ 
ችሽካ  ስ  ኩፍኝ 
ቾንጊ  ስ  ከእንጨትና ከከርከሮ ቆዲ የሚሰራ፣ እንዯ ክራር ያሇ 
 ባህሊዊ የሙዚቃ መሣሪያ፡፡ 
ቾኖ  ስ  የዛፍ ግንዴ 
ቾካኦች  ስ  ተኩሊ 
 

ነ 
 
ነይነድ  ስ  በሁሇት ተጋቢዎች ስምምነት ብቻ የሚፇጸም የጋብቻ 
 ዓይነት፡፡ 
ነጵሴ  ስ  ጏሽ 
ናኣሽ  ስ  ምስክር 
ንናሲ  ስ  በቦዱ ብሔረሰብ አንዱት ሴት ሇወሇዯቻቸው ሌጆች፣ 
 አባቷ ወይም የሌጆቿ ወንዴ አያት የሚሰጣቸው መጠሪያ 
 ስም፡፡ 
ንጭሰን  ስ  ወሇምታ 
ኖረን  ስ‹‹ሞሞክ››ን ተመሌከት 
ኖሪ ቢጵሶ  ስ  የኮመጠጠ ወይም የቆየ ቅቤ 
ኖራ  ስ  ቅቤ 
ኖርዯስድኝ  ስ  ወንድች ብቻ የሚያዯርጉት፣ ከዝሆን ጥርስ የሚሰራ 
 የእጅ ጌጥ፡፡ 
ኖት  ስ  ጭስ 
 
 



ኘ 
 
ኛልች  ስ  ባህሊዊ አዋሊጅ ሴት 
ኛጳ  ስ  1. የወር አበባ  2. ዯም 
ኜሬ  ስ  ጠንቋይ 
ኝኤች  ስ  ፉንጢጣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

አ 
 
አሀ አምከንም  ስ  የሆዴ ህመም 
አሀጴሌጴል  ስ  ቁርጥማት 
አሩጀነሰን  ስ  የውርስ ጋብቻ 
አስጊት  ስ  ዋርካ 
አሻ  ስ  የዯም ካሣ፡፡ በቦዱ ብሔረሰብ ባህሌ የሚከፇሇው ካሳ አንዴ 
 ሴትና ሃምሳ ከብቶች ነው፡፡ 
አናራት  ስ  አቦሸማኔ 
አዴሩ  ስ  ዴመት 
ኡሊ  ስ  የቦዱ ሴቶች እርስ በርሳቸው በሚዯባዯቡበት ጊዜ ራሳቸውን 
 ሇመከሊከሌ ሲለ በሁሇቱም እጆቻቸው ሊይ የሚያዯርጉት 
 አምባር፡፡ 
ኡሪት  ስ  የብረታ ብረት ባሇሙያ፤ ቀጥቃጭ፡፡ 
ኡሬን  ስ  ዘንድ 
ኡሮ  ስ  ወተት 
ኡንጃኡፍኔ  ስ  የጡት ሌጅ 
ኡንግርክ  ስ  አግዴመት 
ኡኩልች  ስ ‹‹ኡሮ››ን ተመሌከት 
ኡፍኔ  ስ  ሴት አያት 
ኢሮሽት  ስ  ከብረት የተሰራ፣ ሴቶች ብቻ በግራ እጃቸው ሊይ 
 የሚያዯረጉት የአምባር ጌጥ፡፡ 
ኢንዲሬ ቦሾቆሶ  ስ  ተከሳሽ 
ኢያትካ  ስ  የእህሌ ጏተራ በሚሰራበት ጊዜ ከጏተራው ወሇሌ ሊይ 
 የሚረበረብ የእንጨት ዓይነት፡፤ 
ኤሬበረግድኦ  ተግ  ካቻምና 
ኤሬበርዳ  ስ  አምና 
ኤሮሽት  ስ  አንዱት የቦዱ ሌጃገረዴ ሇምትወዯው ወይም ሌታገባ 
 ሇፇሇገችው ወንዴ የምትሰጠው ጥቁር አምባር፡፡ በቦዱዎች 
 ባህሌ መሰረት ጥቁር አንባር ያዯረገ ወንዴ እጮኛ 
 እንዲሇችው የሚታወቅ ቢሆንም፣ ወንደ አምባሩን 
 የሰጠችውን ሴት ወይም የእጮኛውን ማንነት በሚስጥር 
 የመያዝ ግዳታ አሇበት፡፡ 
እላ  ስ  ዯጋ 
እልሌ  ስ  መሀን ሴት 
እሪጃ  ስ  በቀስት ሊይ የሚዯረግ፣ የቀስት ማነጣጠሪያ ምሌክት፡፡ 
እድ  ስ  ጉም 
እፊኤጌ  ተግ  ትናንትና 



ኦሪዮ  ስ  የእጅ ባሇሙያ፤ ሸክሊ ሰሪ፡፡ 
ኦርጏማይ  ስ  የማህበረሰቡ ወንድች ‹‹ድንጋ›› በሚባሌ በደሊ ምክቶሽ 
 ጨዋታ ወቅት እጃቸውን ከጉዲት የሚከሊከለበት፣ ከዘንባባ 
 የተሰራ፣ እንዯ ጓንት ያሇ መከሊከያ፡፡ 
ኦሾክ  ስ  አራስ ሴት 
ኦቺች  ስ  የዴንጋይ ወፍጮ ከሥር የሚዯገፍበት ዴንጋይ፡፡ 
ኦካች  ስ  ባርኔጣ 
ኦኮልም  ስ  የጆሮ ጌጥ 
ኦይ  ስ  1. ህፃናት በእረኝነት ቦታ በጭቃ ሰርተው ሇሚጫወቱባቸው 
 የከብት ቅርፆች የሚሰጡት ስያሜ፡፡  2. ኮርማ በሬ 
ኦይኔ  ስ  አጎት 
ኦዮ  ስ  ክረምት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ከ 
 
ከራ  ስ  ካሮ፤ ቦዱዎች የካሮ ማህበረሰብ አባሊትን የሚጠሩበት 
 ስም፡፡ 
ከሬንግ  ስ  ነብር 
ከሴቶጉኝ  ስ  ፍየልች የሚያዴሩበት ጉሮኖ 
ከቡናክሪንቶ  ስ  ገብስማ ድሮ 
ከቡንዲሮኦሲቶ  ስ  ሲካካ ድሮ 
ከቡዲኛኮ  ስ  ያረጀ ድሮ 
ከቦሂንጫ  ስ  የድሮ ቅንቅን 
ከቲጉርጉሮን  ስ  የቡና መቁያ 
ከናዮቡሲን  ስ  ‹‹ቀቢውን ሰው ከጠሊቱ እይታ ይሰውራሌ›› ተብል 
 የሚታመንበት፣ ግንባር ሊይ የሚቀባ ባህሊዊ መዴኃኒት፡፡ 
 ቦዱዎች በማንኛውም ጊዜ በጠሊታቸው ሊይ አዯጋ 
 ሇማዴረስ ወይም በጠሊታቸው ሊሇመታየት ሲፇሌጉ ይህንን 
 መዴኃኒት አውጥተው ከግንባራቸው ሊይ ይቀቡታሌ፡፡ 
ከናግያበረትካ  ስ  መርዝ 
ኩለውት  ስ  በቦዱ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች መካከሌ 
 የአንደ መጠሪያ፡፡ 
ኩሌ  ስ  ከበሮ 
ኩልች  ስ  የማሽሊ ምርት በሚዯርስበት ጊዜ ማሽሊውን የሚበለ 
 ተባዮችን ሇማጥፊት ሲባሌ የሚጨስ ባህሊዊ የተባይ 
 መከሊከያ መዴኃኒት፡፡ 
ኩራ  ስ  አህያ 
ኩርቱት  ስ  ብጉንጅ 
ኩርየች  ስ  እትብት 
ኩቡንዲጢኖ  ስ  ጫጩት 
ኩብንዲኦዮ  ስ  አውራ ድሮ 
ኩታ ስ 1. እህሌ በዴንጋይ ወፍጮ ሲፇጭ፣ የሚፇጨው እህሌ 
 ደቄት የሚጠራቀምበት፣ ከወፍጮ ስር የሚነጠፍ ዯረቅ 
 ቆዲ፡፡  2. መክተፉያ 
ኩንኩል  ስ  አይጥ 
ኩንዲሩቶ  ስ  ቄብ ድሮ 
ኩኩራ  ስ  በረድ 
ኩይስ  ስ  በጋ 
ኩጵስት   ስ  እባጭ 
ኪላን  ስ  በቤተሰብ ስምምነት የሚፇፀም የጋብቻ ዓይነት፡፤ 
ኪረ  ስ  አሬራ 



ከ 
 
ከራ  ስ  ካሮ፤ ቦዱዎች የካሮ ማህበረሰብ አባሊትን የሚጠሩበት 
 ስም፡፡ 
ከሬንግ  ስ  ነብር 
ከሴቶጉኝ  ስ  ፍየልች የሚያዴሩበት ጉሮኖ 
ከቡናክሪንቶ  ስ  ገብስማ ድሮ 
ከቡንዲሮኦሲቶ  ስ  ሲካካ ድሮ 
ከቡዲኛኮ  ስ  ያረጀ ድሮ 
ከቦሂንጫ  ስ  የድሮ ቅንቅን 
ከቲጉርጉሮን  ስ  የቡና መቁያ 
ከናዮቡሲን  ስ  ‹‹ቀቢውን ሰው ከጠሊቱ እይታ ይሰውራሌ›› ተብል 
 የሚታመንበት፣ ግንባር ሊይ የሚቀባ ባህሊዊ መዴኃኒት፡፡ 
 ቦዱዎች በማንኛውም ጊዜ በጠሊታቸው ሊይ አዯጋ 
 ሇማዴረስ ወይም በጠሊታቸው ሊሇመታየት ሲፇሌጉ ይህንን 
 መዴኃኒት አውጥተው ከግንባራቸው ሊይ ይቀቡታሌ፡፡ 
ከናግያበረትካ  ስ  መርዝ 
ኩለውት  ስ  በቦዱ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች መካከሌ 
 የአንደ መጠሪያ፡፡ 
ኩሌ  ስ  ከበሮ 
ኩልች  ስ  የማሽሊ ምርት በሚዯርስበት ጊዜ ማሽሊውን የሚበለ 
 ተባዮችን ሇማጥፊት ሲባሌ የሚጨስ ባህሊዊ የተባይ 
 መከሊከያ መዴኃኒት፡፡ 
ኩራ  ስ  አህያ 
ኩርቱት  ስ  ብጉንጅ 
ኩርየች  ስ  እትብት 
ኩቡንዲጢኖ  ስ  ጫጩት 
ኩብንዲኦዮ  ስ  አውራ ድሮ 
ኩታ ስ 1. እህሌ በዴንጋይ ወፍጮ ሲፇጭ፣ የሚፇጨው እህሌ 
 ደቄት የሚጠራቀምበት፣ ከወፍጮ ስር የሚነጠፍ ዯረቅ 
 ቆዲ፡፡  2. መክተፉያ 
ኩንኩል  ስ  አይጥ 
ኩንዲሩቶ  ስ  ቄብ ድሮ 
ኩኩራ  ስ  በረድ 
ኩይስ  ስ  በጋ 
ኩጵስት   ስ  እባጭ 
ኪላን  ስ  በቤተሰብ ስምምነት የሚፇፀም የጋብቻ ዓይነት፡፤ 
ኪረ  ስ  አሬራ 

ኪሲ  ስ  ከጥንቸሌና ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ፣ የእህሌ መያዣ ስሌቻ፡፡ 
ኪሲሾጆኝ  ስ  የወፍ ጏጆ 
ኪኒዋቶ  ስ  የሆዴ ቁርጠት 
ኪናጋጎን  ስ  ማገድ 
ኪንዳ ኩቱጱነጏ  ስ  ዴፍን ቅሌ 
ኪኖ  ስ  ቦዱዎች ሇምግብነት የሚጠቀሙበት፣ ከመዯበኛው ጏመን 
 የተሇየ የጏመን ዓይነት፡፡ 
ካሉ  ስ  እህሌ የሚጠብቁ ሌጆች ወፍ ሇማባረር ሲለ የሚያጮሁት 
 ጅራፍ፡፡ 
ካሊ  ስ  ጥልሽ 
ካሌታ  ስ  መጥረቢያ 
ካሌጱጉት  ስ  መጠኑ ከፍ ያሇ፣ የመዥገር ዝርያ፡፡ 
ካሌፊን  ስ  ቆጥ 
ካምሲት  ስ  ባህሊዊ መሪ ወይም ንጉሥ ወይም ባሊባት፡፡ 
ካርኛጋች  ስ  በጣት ሊይ የሚዯረግ፣ ማንኛውም ጌጥ፡፡ 
ካርካኣ  ስ  ዯርቆ ፍሬው ከወጣሇት፣ ትሌቅ ቅሌ ተቆርጦ የሚሰራ፣ 
 ሇውኃ፣ ሇወተት፣ ሇቡናና ሇዯም መጠጫነት የሚያገሇግሌ 
 የቤት ዕቃ፡፡ 
ካሮም  ስ  በከብቶች ቀንዴ ሊይ የሚዯረግ ጌጥ 
ካሶች  ስ  ንቦች፣ ማር ካመረቱ በኋሊ፣ ያንን ሥፍራ ወይም ቀፎ 
 ሇመቀየር ወይም ሇቀው ሇመሄዴ ሲፇሌጉ፣ ያዘጋጁትን ማር 
 መጥጠው ሲሄደ፣ የሚቀረው የባድ ወይም የማር አሌባው 
 እንጀራ መጠሪያ፡፡ 
ካሻማች  ስ  ያገቡና ያሊገቡ የቦዱ ወንድች፣ በጭፇራ ጊዜ በእጃቸው 
 ሊይ የሚያዯርጉት፣ ወፇር ያሇ፣ ከጨላ የሚሰራ አምባር፡፡ 
ካብቼት  ስ  ከአባት ወዯ መጀመሪያ ወንዴ ሌጅ በዘር ሏረግ 
 የሚተሊሇፍ፣ የቤተሰብ ሥሌጣን፡፡ 
ካናባርካ  ስ  መርዝ 
ካንኪር  ስ  በጠጥ 
ካንጋች  ስ  ዝንጀሮ 
ካኩዋ  ስ  የማር ሰፇፍ 
ካኮች  ስ  የማር እንጀራ 
ኬሾች  ስ  ቃጫ 
ኬቲኪንደኝ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ የጏመን ማማሰያ፡፡ 
ኬናጌጏውኝ  ስ  ዯረቅ የማገድ እንጨት 
ኬንዲቱሞኤቾ  ስ  በመብረቅ የተመታ ዛፍ 
ኬኤሌ  ስ  የቦዱ ብሄረሰብ ዘመን መሇወጫ በዓሌ 
ኬድ  ስ  ማንኛውም የእንጨት ዓይነት 
ክሪን  ስ  ቀጭኔ 



ኪሲ  ስ  ከጥንቸሌና ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ፣ የእህሌ መያዣ ስሌቻ፡፡ 
ኪሲሾጆኝ  ስ  የወፍ ጏጆ 
ኪኒዋቶ  ስ  የሆዴ ቁርጠት 
ኪናጋጎን  ስ  ማገድ 
ኪንዳ ኩቱጱነጏ  ስ  ዴፍን ቅሌ 
ኪኖ  ስ  ቦዱዎች ሇምግብነት የሚጠቀሙበት፣ ከመዯበኛው ጏመን 
 የተሇየ የጏመን ዓይነት፡፡ 
ካሉ  ስ  እህሌ የሚጠብቁ ሌጆች ወፍ ሇማባረር ሲለ የሚያጮሁት 
 ጅራፍ፡፡ 
ካሊ  ስ  ጥልሽ 
ካሌታ  ስ  መጥረቢያ 
ካሌጱጉት  ስ  መጠኑ ከፍ ያሇ፣ የመዥገር ዝርያ፡፡ 
ካሌፊን  ስ  ቆጥ 
ካምሲት  ስ  ባህሊዊ መሪ ወይም ንጉሥ ወይም ባሊባት፡፡ 
ካርኛጋች  ስ  በጣት ሊይ የሚዯረግ፣ ማንኛውም ጌጥ፡፡ 
ካርካኣ  ስ  ዯርቆ ፍሬው ከወጣሇት፣ ትሌቅ ቅሌ ተቆርጦ የሚሰራ፣ 
 ሇውኃ፣ ሇወተት፣ ሇቡናና ሇዯም መጠጫነት የሚያገሇግሌ 
 የቤት ዕቃ፡፡ 
ካሮም  ስ  በከብቶች ቀንዴ ሊይ የሚዯረግ ጌጥ 
ካሶች  ስ  ንቦች፣ ማር ካመረቱ በኋሊ፣ ያንን ሥፍራ ወይም ቀፎ 
 ሇመቀየር ወይም ሇቀው ሇመሄዴ ሲፇሌጉ፣ ያዘጋጁትን ማር 
 መጥጠው ሲሄደ፣ የሚቀረው የባድ ወይም የማር አሌባው 
 እንጀራ መጠሪያ፡፡ 
ካሻማች  ስ  ያገቡና ያሊገቡ የቦዱ ወንድች፣ በጭፇራ ጊዜ በእጃቸው 
 ሊይ የሚያዯርጉት፣ ወፇር ያሇ፣ ከጨላ የሚሰራ አምባር፡፡ 
ካብቼት  ስ  ከአባት ወዯ መጀመሪያ ወንዴ ሌጅ በዘር ሏረግ 
 የሚተሊሇፍ፣ የቤተሰብ ሥሌጣን፡፡ 
ካናባርካ  ስ  መርዝ 
ካንኪር  ስ  በጠጥ 
ካንጋች  ስ  ዝንጀሮ 
ካኩዋ  ስ  የማር ሰፇፍ 
ካኮች  ስ  የማር እንጀራ 
ኬሾች  ስ  ቃጫ 
ኬቲኪንደኝ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ የጏመን ማማሰያ፡፡ 
ኬናጌጏውኝ  ስ  ዯረቅ የማገድ እንጨት 
ኬንዲቱሞኤቾ  ስ  በመብረቅ የተመታ ዛፍ 
ኬኤሌ  ስ  የቦዱ ብሄረሰብ ዘመን መሇወጫ በዓሌ 
ኬድ  ስ  ማንኛውም የእንጨት ዓይነት 
ክሪን  ስ  ቀጭኔ 
ክርኒት  ስ  ‹‹ቻካም›› ሇሚባሇው መቀመጫና ሇላልች ነገሮች 
 መስሪያነት የሚያገሇግሌ የዛፍ ዓይነት፡፡ 
ክተረን  ስ  በቤት ውስጥ የሚሰራ ቆጥ 
ኮሌኩ  ስ  ከሰሌ 
ኮሚኒ  ስ  (ነጠሊ) ያገባ ሰው፤ ኮሚኒት (ብዙ) ያገቡ ሰዎች፡፡ 
ኮሞሮት  ስ  ባሊባት፤ ባህሊዊ ንጉስ፡፡ በዘር ሏረግ ከአባት ወዯ ሌጅ 
 የሚተሊሇፍ፣ በባህሊዊ የአስተዲዯር መዋቅር ውስጥ 
 የሁለም ቁንጮ የሆነ ባህሊዊ ሥሌጣን፡፡ በቦዱዎች ባህሊዊ 
 የአስተዲዯር መርህ መሰረት፣ ባሊባቱ ሲሞት ሥሌጣኑን 
 የሚወርሰው ከባሊባቱ የመጀመሪያ ሚስት የተወሇዯ 
 የመጀመሪያ ወንዴ ሌጅ ነው፡፡ እሱ ከላሇ የሟች ወንዴም 
 በሟቹ እግር እንዱተካ ይዯረጋሌ፡፡ በቦዱዎች ዘንዴ አንዴ 
 ባሊባት የሆነ ሰው፣ ያገኘውን ሁለ አይበሊም፡፡ ከከብት 
 ሥጋ ውጭ ላሊ ነገር አይመገብም፡፡ በአጭሩ፣ 
 የሚመገበው ነገር የተወሰነ አመጋገቡም ሥርዓት ያሇው 
 ነው፡፡ ከእነዚህ መካከሌ ጥቂቶቹ ባሊባት የደር 
 እንስሳትንም ሆነ የሞተ፣ ሇቅሶ ቤት የታረዯ ከብት ሥጋ፣ 
 የፍየሌ፣ የድሮና የበግ ስጋም አይበሊም፡፡ ምግብ መብሊት 
 ሲፇሌግ ከቤት ወጥቶ ውጪ ይበሊሌ፡፡ ውጭ ወጥቶ 
 ሲመገብ የተራበ ሰው ሲመጣ ያበሊሌ፡፡ በእሱ 
 (በንጉሱ)መቀመጫም ሆነ ከመኝታ ቆዲው ሊይ ማንም 
 አይተኛም፡፡ 
ኮራ  ስ  ከብረት የሚሰራ፣ ከብቶች ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ 
 በሚዘዋወሩበት ጊዜ ዴምፅ እንዱያሰማ ተዯርጏ፣ 
 ከእግራቸው ሊይ የሚታሰር ቃጭሌ መሳይ ጌጥ፡፡ 
ኮርዱ  ስ  ቡሬ ከብት 
ኮሰን  ስ  ከሜዲ አህያ ጭራ የሚሰራ፣ ወንድች በጭፇራ ጊዜ 
 በክንዲቸው ሊይ የሚያስሩት ጌጥ፡፡ 
ኮሲች  ስ  1. የጆሮ ጌጥ፡፡ 2.  የኩክ ማውጫ ወይም ማጽጃ ዕቃ፡፡ 
ኮቡኡት  ስ  ድሮ 
ኮቦሩት  ስ  ቢራቢሮ 
ኮትር  ስ  የቦዱ ሴቶችና ህፃናት ፀጉራቸውን ሇማስዋብ የሚቀቡት 
 የአፇር ዓይነት፡፡ 
ኮንጉ  ስ  በቁጥር ከአምስት በሊይ የሆኑ፣ በተሇያየ መጠንና ውፍረት 
 በሽጉጥ ጥይት ቅርፅ ከእንጨት የሚሰሩ፣ የቦዱ ሴቶች 
 ሇመዋብ ሲለ ከንፇራቸውን ከበሱ ወይም ከከንፇራቸው 
 ሊይ ትንሽ ቀዲዲ ካበጁ በኋሊ፣ ቀስ በቀስ የቀዲዲው ስፊት 
 መጠኑ እንዱጨምር ዯረጃ በዯረጃ በቀዲዲው ውስጥ 
 የሚያዯርጓቸው፣ አነስ ያለ ጌጦች፡፡ 



ክርኒት  ስ  ‹‹ቻካም›› ሇሚባሇው መቀመጫና ሇላልች ነገሮች 
 መስሪያነት የሚያገሇግሌ የዛፍ ዓይነት፡፡ 
ክተረን  ስ  በቤት ውስጥ የሚሰራ ቆጥ 
ኮሌኩ  ስ  ከሰሌ 
ኮሚኒ  ስ  (ነጠሊ) ያገባ ሰው፤ ኮሚኒት (ብዙ) ያገቡ ሰዎች፡፡ 
ኮሞሮት  ስ  ባሊባት፤ ባህሊዊ ንጉስ፡፡ በዘር ሏረግ ከአባት ወዯ ሌጅ 
 የሚተሊሇፍ፣ በባህሊዊ የአስተዲዯር መዋቅር ውስጥ 
 የሁለም ቁንጮ የሆነ ባህሊዊ ሥሌጣን፡፡ በቦዱዎች ባህሊዊ 
 የአስተዲዯር መርህ መሰረት፣ ባሊባቱ ሲሞት ሥሌጣኑን 
 የሚወርሰው ከባሊባቱ የመጀመሪያ ሚስት የተወሇዯ 
 የመጀመሪያ ወንዴ ሌጅ ነው፡፡ እሱ ከላሇ የሟች ወንዴም 
 በሟቹ እግር እንዱተካ ይዯረጋሌ፡፡ በቦዱዎች ዘንዴ አንዴ 
 ባሊባት የሆነ ሰው፣ ያገኘውን ሁለ አይበሊም፡፡ ከከብት 
 ሥጋ ውጭ ላሊ ነገር አይመገብም፡፡ በአጭሩ፣ 
 የሚመገበው ነገር የተወሰነ አመጋገቡም ሥርዓት ያሇው 
 ነው፡፡ ከእነዚህ መካከሌ ጥቂቶቹ ባሊባት የደር 
 እንስሳትንም ሆነ የሞተ፣ ሇቅሶ ቤት የታረዯ ከብት ሥጋ፣ 
 የፍየሌ፣ የድሮና የበግ ስጋም አይበሊም፡፡ ምግብ መብሊት 
 ሲፇሌግ ከቤት ወጥቶ ውጪ ይበሊሌ፡፡ ውጭ ወጥቶ 
 ሲመገብ የተራበ ሰው ሲመጣ ያበሊሌ፡፡ በእሱ 
 (በንጉሱ)መቀመጫም ሆነ ከመኝታ ቆዲው ሊይ ማንም 
 አይተኛም፡፡ 
ኮራ  ስ  ከብረት የሚሰራ፣ ከብቶች ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ 
 በሚዘዋወሩበት ጊዜ ዴምፅ እንዱያሰማ ተዯርጏ፣ 
 ከእግራቸው ሊይ የሚታሰር ቃጭሌ መሳይ ጌጥ፡፡ 
ኮርዱ  ስ  ቡሬ ከብት 
ኮሰን  ስ  ከሜዲ አህያ ጭራ የሚሰራ፣ ወንድች በጭፇራ ጊዜ 
 በክንዲቸው ሊይ የሚያስሩት ጌጥ፡፡ 
ኮሲች  ስ  1. የጆሮ ጌጥ፡፡ 2.  የኩክ ማውጫ ወይም ማጽጃ ዕቃ፡፡ 
ኮቡኡት  ስ  ድሮ 
ኮቦሩት  ስ  ቢራቢሮ 
ኮትር  ስ  የቦዱ ሴቶችና ህፃናት ፀጉራቸውን ሇማስዋብ የሚቀቡት 
 የአፇር ዓይነት፡፡ 
ኮንጉ  ስ  በቁጥር ከአምስት በሊይ የሆኑ፣ በተሇያየ መጠንና ውፍረት 
 በሽጉጥ ጥይት ቅርፅ ከእንጨት የሚሰሩ፣ የቦዱ ሴቶች 
 ሇመዋብ ሲለ ከንፇራቸውን ከበሱ ወይም ከከንፇራቸው 
 ሊይ ትንሽ ቀዲዲ ካበጁ በኋሊ፣ ቀስ በቀስ የቀዲዲው ስፊት 
 መጠኑ እንዱጨምር ዯረጃ በዯረጃ በቀዲዲው ውስጥ 
 የሚያዯርጓቸው፣ አነስ ያለ ጌጦች፡፡ 

ኮኖ  ስ  እባብ 
ኮኩኔ  ስ  ወንዴ አህያ 
ኮክሪት  ስ  ሊት 
ኮክዯት  ስ  ጊንጥ 
ኮኮል  ስ 1. ከኤሌ አካሌ የሚሰራ፤ ዴምፅ የሚሰጥ አንዴ ፍየሌ 
 ቢጠፊ ባሇቤቱ ዴምፁን ሰምቶ እንዱገኘው በሚሌ በገመዴ 
 ተዯርጎ፣ በፍየልች አንገት ሊይ የሚታሰር ቃጭሌ፡፡  2. 
 ኤሉ 
ኮይ  ስ  ዴሌዴይ 
ኮዾንግ  ስ  ከብረት የሚሰራ፤ በከብቶች አንገት ሊይ የሚታሰር 
 ቃጭሌ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ወ 
 
ወላ  ስ  እጄታው እንጨት ሆኖ ከብረት የሚሰራ፣ 
 ሇመመንጠሪያነትና ሇመቁረጫነት የሚያገሇግሌ፣ የእርሻ 
 መሳሪያ፡፡ 
ወሻኒት  ስ  ቀርከሀ 
ዋራ ስ  ስሇት ካሇው ብረት የሚሰራ፣ ሇሣር ማጨጃነትና ሇከብት 
 ማረጃነት የሚያገሇግሌ ካራ፡፡ 
ዋርጋ  ስ  ከተያየ የእህሌ ደቄት የሚዘጋጅ ሙቅ፡፡ 
ዋች  ስ  ጉሬዛ 
ዋው  ስ  ፇርስ 
ዋጀኞች  ስ  ጭርት 
ዋጅናች  ስ  አስቴ 
ውሊ  ስ  ዯርቆ ፍሬው የወጣሇትን ቅሌ፣ እኩሌ ሁሇት ቦታ በመቁረጥ 
 የሚሰራ፣ የውሀ ወይም የቡና መጠጫ ዕቃ፡፡ 
ውሌ  ስ  እርግብ 

ዘ 
 
ዘረክ  ስ  ቅጫም 
ዙች  ስ  ፍግ 
ዙንቁ  ስ  ‹‹ሙዲይ››ን ተመሌከት፡፡ 
ዚሙ  ስ  ትንሽ ተራራ 
ዝንት  ስ  የጣዝማ ማር 
ዞጋኪላይ  ስ  ያገቡ፣ የማህበረሰቡ ወንድች የሚጠሩበት ማዕረግ፡፡ 
 

የ 
 
የሇሌ  ስ  ዯሇሌ 
የሬኡንቶ  ተግ  ከትናንት ወዱያ 
የት  ስ  ወንዝ 
ያዮች  ስ  ጃርት 
ይራ  ስ  ጭራሮ 
ይይት  ስ  እስስት 
ዮያ  ስ  በሰርግ ወቅት ያገቡ የማህበረሰቡ ሴቶች ብቻ የሚጫወቱት 
 ባህሊዊ ዘፇን ወይም ጭፇራ፡፡ 
 



ዯ 
 
ዯምኘድግጉኝ  ስ  ሱረት 
ዯከት  ስ  ወንድች በጭፇራ ጊዜ በጭንቅሊታቸው ሊይ የሚሰኩት 
 ሊባ፡፡ 
ደመጌት  ስ  ፍሬው የሚበሊ የዛፍ ዓይነት፡፡ 
ደርማጊር  ስ  ውሽንፍር 
ደኪ  ስ  በሽታ 
ደኪ ተሽውን  ስ  የወፍ በሽታ 
ዱጊን  ስ  ወባ 
ዲርት  ስ  ከ"ዲርደች" ከፍ የሚሌ፣ በእግር ሊይ የሚታሰር ቆዲ፡፡ 
ዲርደች  ስ  ሣሣ ያሇ፣ በጭፇራ ጊዜ ወንድች በእግራቸው ሊይ 
 የሚያስሩት ቆዲ 
ዲኒኚፒቲኮኝ  ስ  የሚታኘክ ትምባሆ 
ዲንኩ  ስ  ሙክት 
ዲንጊ  ስ  ቦዱዎች መዋዯዲቸውን፤ መፊቀራቸውን የሚገሌፁበት፣ 
 ጠጅ፣ ጠሊ ወይም ብርዝና የመሳሰለ መጠጦችን፣ በአንዴ 
 ዕቃ፣ አፍ ሇአፍ ገጥመው፣ በአንዴ ትንፊሽ በጋራ 
 የሚጠጡበት ባህሊዊ ሌማዴ፡፡ 
ዴንቂት  ስ  የዕፅዋት በሽታ 
ዴንዴሌ  ስ  ዯመና 
ዴንዴኒ  ስ  ቁሌቁሇት 
ድላ  ስ  ከሸክሊ አፇር የሚሰራ፣ የጏመን መቀቀያ ዴስት፤ ምንቸት፡፡ 
ድላትኩኝ  ስ  ጀበና 
ድሌሜ  ስ  እንቁራሪት 
ድሪ  ስ  ጏተራ 
ድቡን  ስ  የሜዲ አህያ 
ድቢት  ስ  ከዛፍ ቅርፉት የሚሰራ፣ የገሊ መሸፇኛ ሌብስ፡፡ 
ድንጋ  ስ  1. የጀሌባ መቅዘፉያ  2. የማህበረሰቡ ወጣት ወንድች በደሊ 
 የሚፊሇሙበት የውዴዴር ወይም የጨወታ ዓይነት፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ዸ 
 
ዾጃ  ስ  ሻኛ 
ድጩት  ስ  ኩክ 
ዾፒ  ስ  ሇማንኛውም በሽታ የሚሆን፣ በወተት ተበጥብጦ ከሰውነት 
 ሊይ የሚቀባ፣ ባህሊዊ መዴኃኒት፡፡ 
ዾፕ  ስ  ቦዱዎች ሇመዋብ ሲለ፣ ከሰውነታቸው ሊይ የሚቀቡት 
 የአፇር ዓይነት፡፡ 
ዸሸን  ስ  ዝሊይ 
ዾንኩ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፣ ሇቡና ደቄትና ሇጨው ማስቀመጫነት 
 የሚያገሇግሌ ዕቃ፡፡ 
ዾንጋይ ስ ከ9 - 17 ዓመት የዕዴሜ ክሌሌ ውስጥ የሚገኙ፣ 
 የብሔረሰቡ ወጣት ወንድችና ሴቶች መጠሪያ፡፡ 
ዾጏሌ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፣ ሇማር፣ ሇውኃና ሇወተት መጠጫነት 
 የሚያገሇግሌ ዕቃ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ገ 
 
ገሪት  ስ  ከብረት የሚሰራ፣ በገመዴ ተዯርጎ በበሬ አንገት ሊይ 
 የሚታሰር ቃጭሌ፡፡ 
ጉለጉለ  ስ  ቀበሮ 
ጉሮ  ስ  ጉማሬ 
ጉሽሮ  ስ  አንበሳ 
ጉቱንጁዩ  ስ  መንታ 
ጉንጉሌ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ ስፊትና ጥሌቀት ያሇውን ወንዝ  

ወይም ሏይቅ ሇመሻገር የሚያገሇግሌ ከ6 - 10 ሰው 
የመጫን አቅም ያሇው ጀሌባ፡፡ 

ጉንጢጊሾኡኝ  ስ  ሇእንስራ ማዘያነት የሚያገሇግሌ፣ ከቆዲ የሚሰራ  
ገመዴ፡፡ 

ጉዲናሶ  ስ  የእሳት ነበሌባሌ 
ጊስ  ስ  ከጉማሬ ጥርስ የሚሰራ፣ በገመዴ ተዯርጎ በኮርማ በሬ አንገት 

 ሊይ የሚታሰር ጌጥ፡፡ 
ጋርጁ  ስ  ከዘንባባ የሚሰራ፣ ሇገንፎና ሇቂጣ ማቅረቢያነት ወይም  

መመገቢያነት የሚያገሇግሌ ዕቃ፡፡ 
ጋባ  ስ  ገበያ 
ጋኡል  ስ  በበሽታው የተያዙ እንስሳት ሇሳምንት ያህሌ ጊዜ ውኃ  

 እንዲይጠጡ የሚዯረግበት፣ እንሰሳትን የሚያጠቃ በሽታ፡፡ 
ጌላች  ስ  ገበጣ 
ግሊልች  ስ  ‹‹ኬኤሌ›› በሚባሇው፣ በቦዱዎች የዘመን መሇወጫ ክብረ  

በዓሌ ጊዜ ሇሊባ መሰኪያ እንዱሆን በሚሌ፣ ከወንድች 
ጭንቅሊት ሊይ የሚታሰር ጌጥ፡፤ 

ጎሌጢ  ስ  ኪንታሮት 
ጎልጂት  ስ  ቦዱዎች የትንፊሽ የሙዚቃ መሳሪያ የሚሰሩበት፣ የዛፍ  

ዓይነት፡፡  
ጏለ  ስ  የዴንጋይ ወፍጮ 
ጏርታ  ስ  ቆል 
ጏንበሬሶ  ስ  ሰው ከሞተ በኋሊ ሬሳው የሚጠቀሇሌበት ቆዲ፡፡ 
ጏኦ  ስ  እሳት 
ጏክ  ስ  ገዯሌ 
ጏይ  ስ  ወጣቶች እጅ ሊይ የሚያዯርጉት ጌጥ 
ጏዲ  ስ  የቦዱ ወጣቶች፣ በግራ እጃቸው ሊይ የሚዯርጉት፣ ከጉማሬ  

ቆዲ የሚሰራ፣ ጌጥ፡፡ 
ጏፉናድ  ስ  ጭር ያሇች ድሮ 
 

ጀ 
 
ጀንግ  ስ  ተስካር 
ጁ  ስ  እንስራ 
ጁመት  ስ  ዋንዛ 
ጂኔች  ስ  ቀብር 
ጃምቡ  ስ  የኩሬ ውሀ 
ጃሮ  ስ  ስሮች 
ጃን  ስ  ከፍየሌ፤ ከጥጃ ወይም ከሚዲቋ ቆዲ የሚሰራ፣ ሴቶች ከፉት 
 ሇፉታቸው፣ ከወገባቸው ሊይ የሚያገሇዴሙት ሌብስ፡፡ 
ጃዲጭኔድ  ስ  እግር የሚያሳብጥ በሽታ፤ ዝሆኔ፡፡ 
ጄን  ስ  ዴግስ 
ጅነች  ስ  ሏውሌት 
ጆራ  ስ  ፏፏቴ 
ጆቢት  ስ  እበት 
ጆቼሲግሮይ  ስ  ፊንዱያ 
ጆቾኮቢድን  ስ  የድሮ ኩስ 
ጆኔ  ስ  እናት 
ጆንካጅ  ስ  ከሰውነት ውስጥ ማንኛውንም ዓይነት በሽታ 
 ያስወግዲሌተብል የሚታመንበትን ባህሊዊ መዴኃኒት 
 ሇማዘጋጀት የሚያገሇግሌ የዕፅዋት ዓይነት፤ ቅጠሌ፡፡ 
ጆንዳ ሪጵዮኝ  ስ  ከቆዲ የሚሰራ፣ ሴቶች ከኋሊቸው፣ ከወገብ በታች 
 የሚሇብሱት የዘወትር ሌብስ፡፡ 
ጆንዳኪዮኝ  ስ  ከቆዲ የሚሰራ፣ በተሇያዩ ጌጦች ያሸበረቀ፣ ያገባች 
 የቦዱ ሴት ከፉት ሇፉት የምትሇብሰው የቆዲ ሌብስ፡፡ 
ጆንጰ  ስ  ከቆዲ የሚሰራ፣ በተሇያዩ ጌጦች ያሸበረቀ፣ የቦዱ ሌጃገረዴ 
 ከፉት ሇፉቷ በኩሌ የምታገሇዴመው፣ የዘወትር ሌብስ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ገ 
 
ገሪት  ስ  ከብረት የሚሰራ፣ በገመዴ ተዯርጎ በበሬ አንገት ሊይ 
 የሚታሰር ቃጭሌ፡፡ 
ጉለጉለ  ስ  ቀበሮ 
ጉሮ  ስ  ጉማሬ 
ጉሽሮ  ስ  አንበሳ 
ጉቱንጁዩ  ስ  መንታ 
ጉንጉሌ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ ስፊትና ጥሌቀት ያሇውን ወንዝ  

ወይም ሏይቅ ሇመሻገር የሚያገሇግሌ ከ6 - 10 ሰው 
የመጫን አቅም ያሇው ጀሌባ፡፡ 

ጉንጢጊሾኡኝ  ስ  ሇእንስራ ማዘያነት የሚያገሇግሌ፣ ከቆዲ የሚሰራ  
ገመዴ፡፡ 

ጉዲናሶ  ስ  የእሳት ነበሌባሌ 
ጊስ  ስ  ከጉማሬ ጥርስ የሚሰራ፣ በገመዴ ተዯርጎ በኮርማ በሬ አንገት 

 ሊይ የሚታሰር ጌጥ፡፡ 
ጋርጁ  ስ  ከዘንባባ የሚሰራ፣ ሇገንፎና ሇቂጣ ማቅረቢያነት ወይም  

መመገቢያነት የሚያገሇግሌ ዕቃ፡፡ 
ጋባ  ስ  ገበያ 
ጋኡል  ስ  በበሽታው የተያዙ እንስሳት ሇሳምንት ያህሌ ጊዜ ውኃ  

 እንዲይጠጡ የሚዯረግበት፣ እንሰሳትን የሚያጠቃ በሽታ፡፡ 
ጌላች  ስ  ገበጣ 
ግሊልች  ስ  ‹‹ኬኤሌ›› በሚባሇው፣ በቦዱዎች የዘመን መሇወጫ ክብረ  

በዓሌ ጊዜ ሇሊባ መሰኪያ እንዱሆን በሚሌ፣ ከወንድች 
ጭንቅሊት ሊይ የሚታሰር ጌጥ፡፤ 

ጎሌጢ  ስ  ኪንታሮት 
ጎልጂት  ስ  ቦዱዎች የትንፊሽ የሙዚቃ መሳሪያ የሚሰሩበት፣ የዛፍ  

ዓይነት፡፡  
ጏለ  ስ  የዴንጋይ ወፍጮ 
ጏርታ  ስ  ቆል 
ጏንበሬሶ  ስ  ሰው ከሞተ በኋሊ ሬሳው የሚጠቀሇሌበት ቆዲ፡፡ 
ጏኦ  ስ  እሳት 
ጏክ  ስ  ገዯሌ 
ጏይ  ስ  ወጣቶች እጅ ሊይ የሚያዯርጉት ጌጥ 
ጏዲ  ስ  የቦዱ ወጣቶች፣ በግራ እጃቸው ሊይ የሚዯርጉት፣ ከጉማሬ  

ቆዲ የሚሰራ፣ ጌጥ፡፡ 
ጏፉናድ  ስ  ጭር ያሇች ድሮ 
 

ጠ 
 
ጢመን  ስ  ሙሾ 
ጢሙት  ስ  አንበጣ 
ጥሊ ዳወይዯጄኝ  ስ  የበቆል ገንፎ 
ጥጥምዲ  ስ  ኮፉያ 
ጦንጦኒት  ስ  የቆሊ ቁስሌ 
 

ጨ 
 
ጨታች  ስ  የከፇን ጨርቅ 
ጩርጊያ ኮኔ  ስ  ባህሊዊ የፀጉር አሰራር፤ ጉንጉን፡፡ 
ጫርኪ  ስ  ጤዛ 
ጫና  ስ  የአባሇዘር በሽታ 
ጭማ  ስ  ጫት 
ጭር  ስ  ቦዱዎች ሇማዲበሪያነት የሚጠቀሙት ፍግ፡፡ 
ጭንጭር  ስ  በጭፇራ ጊዜ በቆዲ ተዯርጎ በእግር ሊይ የሚታሰር  

ወይም የሚዯረግ ቃጭሌ፡፡ 
ጮድች  ስ  የዴንጋይ ወፍጮ መውቀሪያ ዴንጋይ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ጰ 
 
ጰላ  ተ.ግ  ጠባሳ 
ጰላጂ  ስ  ቡርቱካናማ ቀሇም ያሇው፣ በመፎከሪያ በሬ አንገት ሊይ  

የሚታሰር ጨላ፡፡ 
ጰሌጳላድ  ስ  ነስር 
ጰሲን  ስ  እርግማን 
ጰዸን  ስ  መብረቅ 
ጰጉኡሌ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፣ የማር መያዣ ዕቃ 
ጱሰን  ስ  በሁሇት ቡዴኖች ወይም ግሇሰቦች መካከሌ የተከሰተውን 
 አሇመግባባት ወይም ግጭት መነሻ በማዴረግ፣ በግጭቱ 
 የተጎዲው ወይም የተበዯሇው ቡዴን ወይም ግሇሰብ፣ ወዯ 
 ቦረንትቻ በመሄዴ በዯሌ ያዯረሰበት ወገን ሊይ መዓት 
 እንዱወርዴበት ወይም በዯሌ ያዯረሰበት ወገን እንዱሞት 
 ወይም ንብረቱ እንዱወዴምበት የሚያስዯርግበት ወይም 
 የሚያሳቅሌበት ባህሊዊ ሌማዴ፡፡ 
ጱሶ  ስ  አስጠንቋይ ወይም የሚያስጠነቁሌ ሰው፤ 
ጳሊኬች  ስ  የዴስት ክዲን 
ጳሌክ  ስ  ከቅሌ የተሰራ፣ የወተት ማስቀመጫ ዕቃ፡፡ 
ጳዴጰዯን  ስ  ነጏዴጓዴ 
ጳጏሌ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፣ ሇወተት፤ ሇውሀና ሇማር መያዣነት 
 የሚያገሇግሌ ዕቃ፡፡ 
ጴላሬ  ስ  እንሽሊሉት 
ጶሰን  ስ  የዓይን ህመም 
ጶንጋይ  ስ  ጥጃ 
ጶይዲባኮኛ  ስ  የእሳት ማንዯጃ ቦታ፤ ምዴጃ፡፡ 
ጶጎሌ  ስ  ቅሌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ፇ 
 
ፈሩ  ስ  ንፊስ 
ፊፈ  ስ  የሳንባ በሽታ (የሰው) 
 

ፐ 
 
ፑሉዚጎዲች  ስ  እንቅርት 
ፑያሴድ  ስ  ምርቃት 
ፑጉሌ  ስ  የወተት መናጫ ዕቃ 
ፓጩ  ስ በእርሻ ቦታ፣ እህሌ ሇመጠበቅ ሲባሌ የሚሰራ ቆጥ፤ ማማ፤ 
ፓፍ  ስ  የከብቶች ተሊሊፉ በሽታ 
ፓፑ  ስ  የሳንባ በሽታ (የከብት) 
ፖታ  ስ  ቦዱዎች ሇመኝታነት የሚገሇገለበት፣ ትሌቅ የከብት 
 ቁርበት፤ 
 



ምዕራፍ አምስት

ናኦ-አማርኛ 
ባህላዊ መዝገበ ቃላት



ስሇ ናኦ ብሔረሰብ ጥቂት ነጥቦች 
 

የዚህ መዝገበ ቃሊት ተተኳሪ ከሆኑት፣ ስምንት ብሔረሰቦች አንደ 
የሆነው፣ የናኦ ብሔረሰብ፣ በአሁኑ ወቅት በካፊ ዞን፣ በዳቻ ወረዲ፣ 
ኡዲ ዱሺ እና አንገሊ በሚባለ ቀበላዎች፣ በተሇይም ጎባ፣ ቀይዲ፣ 
ሃርኪ እና ጎዱ በሚባለ መንዯሮች ውስጥ ይኖራሌ፡፡ ከዚህም 
በተጨማሪ በቤንች ማጂ ዞን ውስጥም የተወሰኑ የብሔረሰቡ አባሊት 
እንዯሚኖሩ ይነገራሌ፡፡14 በ1999 ዓ.ም በኢትዮጵያ በተካሄዯው 
የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ሪፖርት መሰረት የናኦ ህዝብ ብዛት 9,824 
ነዉ፡፡15 
 

ናዪ የብሔረሰቡ የአፍ መፍቻ ቋንቋ ስያሜ ሲሆን፣ ከኦሞያዊ የቋንቋ 
ቤተሰብ ውስጥ ይመዯባሌ፡፡ አብዛኞቹ የናዪ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑት 
የብሔረሰቡ አባሊት፣ ጎባ፣ ጉሺ፣ ኣንጌሊ መንሻ እና ኡዲዱሺ በሚባለ 
መንዯሮች ውስጥ ይኖራለ፡፡ በዳቻ ወረዲ ውስጥ የሚኖሩት 
የቋንቋው ተናጋሪዎች ካፍኖኖን (የካፍቾ ብሔረሰብ ቋንቋን) እና ናዪን 
አቀሊጥፇው የሚናገሩና ሌሳነ ክሌኤ የሆኑ ናቸው፡፡ በተሇይ ሁለም 
የብሔረሰቡ ሕፃናት ከናዪ ይሌቅ፣ ካፍኖኖን አሳምረው ይናገራለ፡፡16 
ከፍ ተብል ከተገሇፀው፣ ከብሔረሰቡ ጠቅሊሊ ሕዝብ (9,824) 
መካከሌ፣ ቋንቋውን (ናዪ)ን የሚናገሩት በቁጥር 3656 ሲሆኑ17፣ ይህ 
ቁጥር በመቶኛ ሲሰሊ፣ ቋንቋውን የሚናገሩት 47% (ከመቶ አርባ 
ሰባቱ) ብቻ ናቸው ማሇት ነው፡፡ ከዚህም ቋንቋው ያሇበትን የጉዲት 
ዯረጃ መረዲት ይቻሊሌ፡፡ 
 
 
 

                                                 
14 የዯቡብ ብሔረሰቦች ምክር ቤት፤ የዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፕሮፊይሌ፣ 
ግንቦት 2001 ዓ.ም፣ የመጀመሪያ እትም፣ (381 ገፆች) 

15 National Census of Ethiopia (CSA), 2007 

16 Aklilu Yilma; Comparative Phonology of the Maji Languages. JES, vol. xxxvi. 
No. 2 (December 2003) 

17 Ethiopian Languages Research Center (ELARC), Ethiopian Languages Profile 
Bulletin. 2005 

 



ሀ 
 
ሀለ ስ አጓት 
ሀሊ ስ ሇምንጣሮ የሚዉሌ የእርሻ መሳሪያ 
ሀሊሴ ስ  አንዴ ሰው ሲሞት፣ የሟች ዘመድች ሻካ ይዘዉ ጥሩንባ 
 እየነፉ፣ ሇሟች በዜማ የሚያሇቅሱበት የሇቅሶ አይነት፤ በሀሊሴ 
 ሇቅሶ ጊዜ የሟች ሌብሶች ቁሳቁሶችና  ላልች የክብር 
 እቃዎች ከቤት ወጥተዉ ዉጪ ይሰቀሊለ፡፡ የሟች የቅርብ 
 ዘመድችና ጓዯኞች ዯግሞ ጦርና ጋሻውን ይዘው በሇቅሶው 
 ይሳተፋለ፡፡ በተሇይ ዯግሞ፣ ሟች ፈረስ ከነበረዉ ፈረሱ 
 እስከ ቀብር ሰዓት ዴረስ ተጭኖ ይቆያሌ፡፡ 
ሀሻ  ስ  ዓሳ:: በናኦዎች ዘንዴ የዓሳ ሀሞት ሇመዴሃኒትነት ይዉሊሌ፡፡ 
 ‹‹የዓሳ ሀሞት ከቡና ጋር ተቀሊቅል ከተጠጣ ሇቁርጥማትና 
 ሇተቅማጥ ፍቱን መዴሃኒት ነዉ‹‹ ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ሀይእደ ስ ከቀርከሃ የሚሰራ የውሃ መጠጫ ዕቃ፤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

መ 
 
መንቱ ስ መንታ፡፡ በናኦ ሌማዴ፣ መንታ ሆነዉ የሚወሇደ ሌጆች 
 የሚዲሩት በአንዴ ቀን ነዉ፡፡ 
ሚያታ ስ ወንዴ ሚዜ፡፡ በናኦዎች ሌማዴ የወንዴ ሚዜ የሆነ ሰው፣ 
 አንዲንዴ ስርዓቶችን የመፈጸም ኃሊፊነት አሇበት፡፡ አንዯኛዉ 
 አንዴ ሴት የወር አበባዋ በመጣ ጊዜ የሚፈጸም ሲሆን፣ 
 ይኸውም አንዴ የናኦ ወንዴ እሱ ሚዜ የሆነሇት ጓዯኛዉ 
 ሚስት የወር አበባዋ መጥቶ ወዯ ዋናው ቤቷ ስትመሇስ 
 የከበረ ውሃ የመርጨት ሀሊፊነት ሲሆን ሁሇተኛዉ ዯግሞ 
 በባህለ መሰረት የሇቅሶዉ ዲስ በሚፈርስበት ዕሇት ዘመዴ 
 ከሞተበት ቤተሰብ ወይም ከሟች የቅርብ ዘመድች አንገት 
 ሊይ የሀዘኑን ነጭ ክር የመበጠስ ሀሊፊነት ነዉ፡፡ 
ማራ ስ ከብረት ወይም ከቀርከሃ የሚሰራ የእንሰት መፋቂያ 
ማብኮቾ ስ የእንጀራ እናት 
ማቲ ስ በናኦ ብሄረሰብ ወስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ  

 መጠሪያ 
ማታ ስ ከእንጨት ተሌጎ የሚሰራ ከሁሇት ሜትር የማይበሌጥ  
 ጣዉሊ መሰሌ የእንሰት መፋቂያ 
ማቺክስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ
  መጠሪያ 
ማዲ ስ  ቆጮ ከተጨመቀ በኋሊ ከማብሰሌ ሂዯት በፊት የመቁረጥ፣ 
 የማሸትና የመጠፍጠፍ ሥራዎች የሚከናወኑበት፣ ቁመቱ ከአንዴ 
 ሜትር ከሃምሳ የማይበሌጥ፣ በመጠኑ ጎዴጎዴ ያሇ፣ ከእንጨት 
 የሚሰራ የቤት እቃ፤ 
ማጋዲ ስ ማጭዴ 
ማጣ ስ ምጥ፡፡ በማህበረሰቡ ሌማዴ አንዱት ሴት ምጥ ሲጀምራት 
 በእንብርክክዋ እንዴትሄዴ ይዯረጋሌ፡፡ 
ሞሽኩዉ ሽዎባ ስ ሚስቱ የሞተችበት ወንዴ 
ሞሽክበይ አይ ስ እህሌ ሲፈጩ ወይም በእርሻ ቦታ ስራ ሲሰሩ 
 ሴቶች የሚያንጎራጉሩት እንጉርጉሮ 
ሟሊ ስ እንቁሊሌ፡፡ በናኦዎች ሌማዴ አንዴ ሰው በቀብር ቦታና 
 ተከሌል በተቀመጠ ውሃ አካባቢ ወዴቆ ቢጎዲ፣ በወዯቀበት 
 ቦታ ሊይ እንቁሊሌ ሰብሮ ማፍሰስ ይጠበቅበታሌ፡፡ ‹‹ይህን 
 ባይፈፅም ህመሙ ይጠናበታሌ ወይም ይሞታሌ›› ተብል 
 ይታመናሌ፡፡ 
 
 



መ 
 
መንቱ ስ መንታ፡፡ በናኦ ሌማዴ፣ መንታ ሆነዉ የሚወሇደ ሌጆች 
 የሚዲሩት በአንዴ ቀን ነዉ፡፡ 
ሚያታ ስ ወንዴ ሚዜ፡፡ በናኦዎች ሌማዴ የወንዴ ሚዜ የሆነ ሰው፣ 
 አንዲንዴ ስርዓቶችን የመፈጸም ኃሊፊነት አሇበት፡፡ አንዯኛዉ 
 አንዴ ሴት የወር አበባዋ በመጣ ጊዜ የሚፈጸም ሲሆን፣ 
 ይኸውም አንዴ የናኦ ወንዴ እሱ ሚዜ የሆነሇት ጓዯኛዉ 
 ሚስት የወር አበባዋ መጥቶ ወዯ ዋናው ቤቷ ስትመሇስ 
 የከበረ ውሃ የመርጨት ሀሊፊነት ሲሆን ሁሇተኛዉ ዯግሞ 
 በባህለ መሰረት የሇቅሶዉ ዲስ በሚፈርስበት ዕሇት ዘመዴ 
 ከሞተበት ቤተሰብ ወይም ከሟች የቅርብ ዘመድች አንገት 
 ሊይ የሀዘኑን ነጭ ክር የመበጠስ ሀሊፊነት ነዉ፡፡ 
ማራ ስ ከብረት ወይም ከቀርከሃ የሚሰራ የእንሰት መፋቂያ 
ማብኮቾ ስ የእንጀራ እናት 
ማቲ ስ በናኦ ብሄረሰብ ወስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ  

 መጠሪያ 
ማታ ስ ከእንጨት ተሌጎ የሚሰራ ከሁሇት ሜትር የማይበሌጥ  
 ጣዉሊ መሰሌ የእንሰት መፋቂያ 
ማቺክስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ
  መጠሪያ 
ማዲ ስ  ቆጮ ከተጨመቀ በኋሊ ከማብሰሌ ሂዯት በፊት የመቁረጥ፣ 
 የማሸትና የመጠፍጠፍ ሥራዎች የሚከናወኑበት፣ ቁመቱ ከአንዴ 
 ሜትር ከሃምሳ የማይበሌጥ፣ በመጠኑ ጎዴጎዴ ያሇ፣ ከእንጨት 
 የሚሰራ የቤት እቃ፤ 
ማጋዲ ስ ማጭዴ 
ማጣ ስ ምጥ፡፡ በማህበረሰቡ ሌማዴ አንዱት ሴት ምጥ ሲጀምራት 
 በእንብርክክዋ እንዴትሄዴ ይዯረጋሌ፡፡ 
ሞሽኩዉ ሽዎባ ስ ሚስቱ የሞተችበት ወንዴ 
ሞሽክበይ አይ ስ እህሌ ሲፈጩ ወይም በእርሻ ቦታ ስራ ሲሰሩ 
 ሴቶች የሚያንጎራጉሩት እንጉርጉሮ 
ሟሊ ስ እንቁሊሌ፡፡ በናኦዎች ሌማዴ አንዴ ሰው በቀብር ቦታና 
 ተከሌል በተቀመጠ ውሃ አካባቢ ወዴቆ ቢጎዲ፣ በወዯቀበት 
 ቦታ ሊይ እንቁሊሌ ሰብሮ ማፍሰስ ይጠበቅበታሌ፡፡ ‹‹ይህን 
 ባይፈፅም ህመሙ ይጠናበታሌ ወይም ይሞታሌ›› ተብል 
 ይታመናሌ፡፡ 
 
 

ሰ 
 
ሳራ ስ የጸጉር ማበጠሪያ 
ሳጥና ስ ሳጥን 
ሶኩ ስ ፈርስ 
ሷካ ስ ወፍራም ቦርዳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ሸ 
 
ሸሺናታ ስ ቀርከሃ፡፡ ናኦዎች ቀርከሃን አሌጋ በር መዝጊያ ሲኒ  

 ቃሬዛና ጎተራ ሇመስራት ይገሇገለበታሌ፡፡ 
ሹና ስ እርቅ፡፡ እርቅ በሚከናወንበት ወቅት ማር የከብት ዯም፣ የነጭና 
 የጥቁር ጤፍ ቦርዳ ቀሊቅል በማፍሰስ ሁሇተኛ ጸብ ያነሳ 
 ሰዉ ዯሙ እንዱህ ይፍሰስ በማሇት ሁሇቱ ወገኖች 
 በጠሊትነት እንዲይተያዩ በመርገም በሰሊም አብረዉ እንዱኖሩ 
 ያዯርጋለ፡፡ በመጨረሻም ቦርዳዉንና ማሩን በመቀሊቀሌ 
 ሇተጣለ ወገኖች ያቀምሳለ፡፡  
ሺኬስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ  
  መጠሪያ 
ሻርኩቤ ስ የምታስካካ ድሮ 
ሻሺክን ስ አረንጓዳ እባብ 
ሻቅና ስ የድቅማ ዛፍ 
ሻንዯሌ ስ ትሊሌቅ የናኦ ሽማግላዎችና ባሊባቶች በበዓሊት ጊዜ 
 የሚሇብሱት ሌብስ 
ሻክና ስ አስቲ፡፡ ቀጭን የተሊገ ዯረቅ እንጨት ከላሊ ዯረቅ እንጨት 
 ጋር በማፋተግ በሚፈጠረዉ ሙቀት ህመም የሚሰማበትን 
 የሰዉነት ክፍሌ በማቃጠሌ የማዲን ህክምና 
ሼቺ ስ ቀስተ-ዲመና፡፡ በናኦዎች ዘንዴ ‹‹ወዯ ቀስተ ዲመና ዞሮ ሽንቱን 
 የሸና ሰው በጨብጥ በሽታ ይያዛሌ›› ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ሽሽታባ ናሻ ስ አንዱት የናኦ ሴት የመጀመሪያ ባሎ ከሞተ በኋሊ 
 ምታገባው ሁሇተኛ ባሌ፤ 
ሽሽታባ ኮቺ ስ አንዴ የናኦ ወንዴ ከመጀመሪያ ሚስቱ ሞት በኋሊ 
 የሚያገባት ሁሇተኛ ሚሰቱ 
ሽቁ ስ እሾህ 
ሾለ ስ እባብ 
ሾቢ ስ አሳማ 
ሾዋና ስ ጭርት  
 
 
 
 
 
 
 



ቀ 
 
ቀምቲ ስ ጣዉንት 
ቁዋራ ስ ቡዲ 
ቁዱ ስ የእቃ ክዲን 
ቂንያብ ስ ትንቢት ተናጋሪ 
ቃሊፋ ስ ጉዴፈቻ 
ቃንሶጊ ባሻ ስ የወር አበባ የመጣባት ሴት እስኪትጸዲ የምትቆይበት 
 ጊዜያዊ ቤት 
ቃንሶግ ስ የወር አበባ፡፡ በናኦዎች ሌማዴ፣ የወር አበባዋን ያየች ሴት 
 ‹‹ረክሳሇች›› የሚሌ እምነት ስሊሇ፣ ምግብ አታዘጋጅም፤ የባሎን 
 መኝታ አታነጥፍም፤ ባጠቃሊይ ስራ አትሰራም፤ የምትመገበውና 
 የምትተኛውም ብቻዋን ነው፡፡ ጤፍ ሲዘራም ሆነ ሲታጨዴ 
 ወዯ ማሳ እንዴትሄዴ አይፈቀዴሊትም፤ እንዱሁም፣ ወዯ አምሌኯ 
 ቦታዎች አትሄዴም፤ ከቃሌቻ ቤትም አትገባም፤ ከወንዴ ጋርም 
 አትታይም፡፡ 
ቃዲ ስ ሇወተትና ሇቅቤ ማስቀመጫነት የሚያገሇግሌ ከቅሌ የተሰራ እቃ 
ቃጢ ስ የጣት ቀሇበት 
ቄቂቄስ ኤጻ ስ የጣዝማ ንብ 
ቄዱቁ ስ ትኩስ ወተት 
ቄጥንቄስ ስ የጣዝማ ማር 
ቆለ ሻጋ ስ በሀገር ሽማግላዎች ወይም በህግ አግባብ የሚፈጸም 
 ጋብቻ 
ቆምጳ ስ ሀረግ 
ቋይሳ ስ ገንፎ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



በ 
 
በርሰን ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ  
 መጠሪያ 
ቡሁ ስ ጉበት፡፡ በናኦዎች ባህሌ መሰረት ሁሇት የተጣለ ወገኖች 
 መታረቃቸዉ የሚረጋገጠዉ በእርቅ ስነስርዓቱ ሊይ ከሁሇቱም 
 ወገኖች አንዴ፣ አንዴ ሌጃገረድች ተጠርተዉ በሽማግላዎቹ 
 ፊት ቦርዳና ጉበት ሲቀምሱ ነዉ፡፡ 
ቡራ ስ መቀነት 
ቡር ስ ቀበርቾ፡፡ ናኦዎች እቤታቸዉ ዉስጥ እባብ እንዯገባ ሲያረጋግጡ 
 ቀበሪቾ በማጨስ ያባርራለ 
ቡርቡራ ስ ቡራቡሬ ከብት 
ቡሻራ ስ ዋስ 
ቡበሌቡሊ ስ ከትሊሌቅ ጨላ በክር ሊይ ተዯርዴሮ የሚሰራ፣ የናኦ 
 ሴቶች አንገታቸዉ ሊይ የሚያዯርጉት ጌጥ 
ቡዊና ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሀከሌ ያንደ 
 መጠሪያ 
ቡዋቻ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ  
 መጠሪያ 
ቢያሊ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ 
ባሉሻ ስ በቂጣ መሌክ ተዘጋጅቶ የሚበሊ ቆጮ 
ባራኝ ስ 1.ሌጃገረዴ 2.የሴት ሙሽራ 
ባራይ ስ ጉበት 
ባራይ ናሽ ስ የሴት ሙሻራ 
ባራዯግኝ ስ ሌጃገረዴ፤ ዴንግሌ 
ባርኔጣ ስ ከዘንባባ የሚሰራ ባርኔጣ 
ባሹር ስ ምጣዴ 
ባቡ ሲያብናክ ስ ፍንጥር 
ባታ ስ ከቀርከሃ የሚሰራ የዉሃ መጠጫ 
ባኩ ስ ጉሌቻ 
ባካሻ ስ ከእንጨት የሚሰራ የወተት ማሇቢያ 
ባዉዲ ስ ሻሽ  
ባያ ስ አንበሳ፡፡ በብሄረሰቡ ሌማዴ መሰረት ባሊባት በሚገኝበት 
 አካባቢ አንበሳ ከጮኸ ባሊባቱ ይሻራለ ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ባያድዴስ ስ ዯቦሌ፤ የአንበሳ ሌጅ፡፡ በናኦዎች ዘንዴ አንበሳ የጉብዝና 
 ተምሳላት ነዉ፡፡ 



ባይቴ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ 
 ያንደ መጠሪያ 
ባጩር ስ ተነኩሮና  ተፈርፍሮ ሇምግብነት የሚዘጋጅ ቆጮ 
ብቺ ስ ብጉንጅ፡፡ ናኦዎች ብጉንጅን የሚያዴኑት ሹሌ ብረት በማጋሌና 
 የብጉንጁን ጫፍ በመብጣት ነዉ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ተ 
 
ቱለ ስ ጥሩንባ፡፡ ጥሩንባ የሚሰራዉ ከከብትና ከጎሽ ቀንዴ ሲሆን 
 ትሌቅ ጥሩንባ የሚነፋዉ በሇቅሶ ጊዜ ነዉ፡፡ 
ቱምጳ ስ ትምባሆ 
ቱር ምቡዋቃ ስ የቀይ ቦቃ ከብት 
ቱርባህሊክ ስ በቤተክርስቲያን ወይም በቃሌቻ ስርዓት የሚፈጸም 
 የጋብቻ ዓይነት 
ቱርባቢ ሲያብ  ስ  የሀገር ሽማግላ፤ ያገር ሽማግላ በናኦ ባህሊዊ 
 የፍትህ ሥርዓት ውስጥ ከባሊባት ቀጥል ተሰሚነት ያሇዉ 
 ከፍተኛ የዲኝነት አካሌ፤ በዚህም የተነሳ ፍርዴ በሚሰጥበት ጊዜ 
 ከባሊባቱ ጎን በመቀመጥ ከበዴ ያለ ዉሳኔዎች እንዲይወሰኑ 
 ያግባባሌ፡፡ አንዲንዴ ጉዲዮችንም ከባሊባቱ ዘንዴ ሳይዯርሱ 
 ከላልች ሽማግላዎች ጋር በመሆን ዉሳኔ ሰጥቶ ሇባሊባቱ 
 የማሳወቅ ስሌጣን አሇዉ፡፡ 
ቴራ ስ ዝባዴ፡፡ ዝባዴ ሇተሇያዩ በሽታዎች መዴሃኒትነት ይዉሊሌ፡፡ 
ትያኒጻዯቡባ ስ ሸክሊ ሰሪ 
ቶእግ ስ ኩክ፡፡ ናኦዎች ‹‹ኩክን በቁስሌ ሊይ በመቀባት ቁስሌን ማዲን 
 ይቻሊሌ ብሇው›› ያምናለ፡፡ 
ቷዋጋ  ስ  1. በማጠን የሚሰጥ የናኦዎች መዴኃኒት፡፡ 2. የተሇያዩ፣ 
 ሇመዴኃኒትነት የሚውለ የሣር ዓይነቶችን በቅጠሌ በተቀመጠ 
 የሞቀ ውኃ ዉስጥ በመጨመር፣ ታማሚዉ እንፋልቱን 
 በመታጠን ብቻ ከበሽታው ወይም ከህመሙ የሚፈወስበት፣ 
 የናኦዎች ባሀሊዊ የህክምና ዘዳ፡፡ ህክምናዉ ሲሰጥ 
 ከታማሚዉ አፍንጫ የሚወጣዉ ጥቁር ፈሳሽ ነገር የመፈወስ 
 ምሌክት እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ነ 
 
ነሊ ስ ጅብ፡፡ ናኦዎች ዘንዴ ጅብ ዝም ተብል አይገዯሌም፡፡ ምክንያቱም 
 ‹‹ጅብ የገዯሇ ሰዉ ማታ ማታ ሲጮህ ያዴራሌ›› ተብል 
 ስሇሚታመን ነው፡፡  
ኑኩ ስ የእናት ወንዴም 
ናሊ ስ እርግማን፡፡ በናኦ ብሄረሰብ ዘንዴ እርግማን የሚፈጸመዉ 
 በትሌቅ ዛፍ ስር ነዉ፡፡ምክንያቱም ዛፍን እግዚአብሄር 
 ከከፍታዉ የተነሳ ያየዋሌ ተብል ስሇሚታመን፡፡ 
ናሱሱን ክቤ ስ አዋሊጅ 
ኔለ ጋና  ስ  በትሊሌቅና በታዋቂ ሰዎች ቤት የሚገኝ ሆኖ በባህሊዊ 
 አምሌኮ ጊዜ ስራ የሚሰራበት ከዴንጋይ የተሰራ ጋን፡፡ 
ኖሻ  ስ  ወንጭፍ 
ኖኑ  ስ  ታሊቅ፤ (ከእዴሜ አንጻር) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

አ 
 
አለባ ስ አንዱት የናኦ ሴት ጋብቻ መፈጸሟን የሚያመሇክት ከትናንሽ 
 ጨላ መሳይ ነገሮች ተሰርቶ በሴቷ እግር ሊይ የሚታሰር 
 ጌጥ፡፡ 
አሪንጋ ስ ከጉማሬ ቆዲ የሚሰራ አሇንጋ 
አርጉማ ስ እርጎ 
አስታራቃ ስ "ባቡ ሲያብክ"ን ተመሌከት 
አሹፉሩጥ ስ ዝሆኔ፤ የእግር በሽታ 
አሻ ስ ፍቅርንና ወዲጅነትን ሇመገሇጽ እንዯጠሊ ጠጅና ብርዝ የመሳሰለ 
 መጠጦችን በአንዴ እቃ ሇሁሇት በአንዴ አፍታ በጋራ 
 የመጠጣት ባህሌ፤ 
አሽን ስ ጥልሽ፡፡ በናኦ ብሄረሰብ ዘንዴ ሇጥልሽ ከብት እንጂ ገንዘብ 
 አይሰጥም፡፡ 
አብሹ ስ የዋንዛ ዛፍ 
አብቁጥ ስ ህሌም 
አብዝ ስ ሳር 
አትን አንጻ ስ አዉራ ንብ 
አንቱር ስ ወፍራም የሃረግ ዓይነት 
አንቱ ኬሻ ስ ከዘንባባ የሚሰራ እንዯስሌቻ ወይም ጆኒያ ሇዕቃ 
 መያዣነት የሚያገሇግሌ ዕቃ 
አንካያብ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ 
 መጠሪያ 
አካኩ ስ ቅዯመ አያት 
አጣጣ ስ ሃጢኣት 
አጩ ዴርንኪባ ስ የጥርስ መፋቂያ 
ኡምመትኩ ስ የእህሌ ዉቂያ 
ኡሞ ኦርዲና ስ እህሌን በእግር የመዉቃት ዘዳ 
ኡቁ ስ ወተት ሳይናጥና አሬራዉ ሳይቀቀሌ ወተቱን በማርጋት ብቻ 
 የሚዘጋጅ የናኦዎች ሇየት ያሇ የአይብ ዓይነት 
ኡቱካ ስ ሁሇቱ ተጋቢዎች ብቻ ተፈቃቅዯዉ የሚፈጽሙት የጋብቻ 
 ዓይነት 
ኡዋማ ስ ጥቁር እንጨት፤የዛፍ ዓይነት 
ኡዋሽካቤ ስ አራስ 
ኡዚ ስ ጊዯር 
ኡዚኮብ ስ ቄብ ድሮ 
ኡደ ስ ተፍቆ ቆጮ የሚሆነዉ የእንሰት የሊይኛዉ ክፍሌ 
ኢህ ስ ነብር 



አ 
 
አለባ ስ አንዱት የናኦ ሴት ጋብቻ መፈጸሟን የሚያመሇክት ከትናንሽ 
 ጨላ መሳይ ነገሮች ተሰርቶ በሴቷ እግር ሊይ የሚታሰር 
 ጌጥ፡፡ 
አሪንጋ ስ ከጉማሬ ቆዲ የሚሰራ አሇንጋ 
አርጉማ ስ እርጎ 
አስታራቃ ስ "ባቡ ሲያብክ"ን ተመሌከት 
አሹፉሩጥ ስ ዝሆኔ፤ የእግር በሽታ 
አሻ ስ ፍቅርንና ወዲጅነትን ሇመገሇጽ እንዯጠሊ ጠጅና ብርዝ የመሳሰለ 
 መጠጦችን በአንዴ እቃ ሇሁሇት በአንዴ አፍታ በጋራ 
 የመጠጣት ባህሌ፤ 
አሽን ስ ጥልሽ፡፡ በናኦ ብሄረሰብ ዘንዴ ሇጥልሽ ከብት እንጂ ገንዘብ 
 አይሰጥም፡፡ 
አብሹ ስ የዋንዛ ዛፍ 
አብቁጥ ስ ህሌም 
አብዝ ስ ሳር 
አትን አንጻ ስ አዉራ ንብ 
አንቱር ስ ወፍራም የሃረግ ዓይነት 
አንቱ ኬሻ ስ ከዘንባባ የሚሰራ እንዯስሌቻ ወይም ጆኒያ ሇዕቃ 
 መያዣነት የሚያገሇግሌ ዕቃ 
አንካያብ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ 
 መጠሪያ 
አካኩ ስ ቅዯመ አያት 
አጣጣ ስ ሃጢኣት 
አጩ ዴርንኪባ ስ የጥርስ መፋቂያ 
ኡምመትኩ ስ የእህሌ ዉቂያ 
ኡሞ ኦርዲና ስ እህሌን በእግር የመዉቃት ዘዳ 
ኡቁ ስ ወተት ሳይናጥና አሬራዉ ሳይቀቀሌ ወተቱን በማርጋት ብቻ 
 የሚዘጋጅ የናኦዎች ሇየት ያሇ የአይብ ዓይነት 
ኡቱካ ስ ሁሇቱ ተጋቢዎች ብቻ ተፈቃቅዯዉ የሚፈጽሙት የጋብቻ 
 ዓይነት 
ኡዋማ ስ ጥቁር እንጨት፤የዛፍ ዓይነት 
ኡዋሽካቤ ስ አራስ 
ኡዚ ስ ጊዯር 
ኡዚኮብ ስ ቄብ ድሮ 
ኡደ ስ ተፍቆ ቆጮ የሚሆነዉ የእንሰት የሊይኛዉ ክፍሌ 
ኢህ ስ ነብር 

ኢያርኪያብ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ 
 መጠሪያ 
ኢጫ  ስ  1 .ጠንቋይ፡፡ ይታመማለ ወይም ይሞታለ ብሇዉ ስሇሚያምኑ 
 ናኦዎች ሌጆቻቸዉንና ከብቶቻቸዉን ሇጠንቋ አያሳዩም፡፡ 2. 
 በመሃከሊቸዉ የከረረ ጸብ ያሇባቸዉ ወገኖች አንደ ባንደ ክፉ 
 እዱዯርስበት በማሰብ ከባሊጋራ ቤት በስተጀርባ በስዉር 
 የሚቀብሩት የተሇያዩ የዛጉ ብረታብረቶች ቋጠሮ፡፡  
ኤርክን ያብ ጫሹ  ስ  በሰዉ ሊይ በዯሌ ፈጽሞ ጥፋቱን ሳያምን በመቅረቱ 
 የተነሳ በቃሌቻ ስሇተረገመ እርግማኑ ሆደን ያሳበጠዉ ሰዉ፡፡ 
ኤርክያብ  ስ  በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ መጠሪያ 
ኤሽኩ  ስ  የቢሊዋ፣ የማረሻ፣ የጦር፣ ወ.ዘ.ተ. ስሇት 
ኤየስ  ስ  ወሇሊ ማር 
እርከን ስ ትግሌ 
እርካማ ስ እርካብ 
እንቹ ስ ዘንባባ፡፡  
እንግሌግሊ ስ እስስት፡፡ በህይወት ያሇችን እስስት ወስድ በቤት በር ሊይ 
 በመስቀሌ ከሞተች በኋሊ አካሎን እየቆራረጡ በማቃጠሌ 
 በጪሱ የታመሙ ከብቶችን በማጠን ማዲን ይቻሊሌ ተብል 
 ይታመናሌ፡፡ 
እዴራ ስ እዴር፡፡ በናኦዎች ዘንዴ እዴር የተከበረ ማህበራዊ ተቋም 
 በመሆኑ ዕዴር ያሌገባ ሰዉ ከየትኛዉም ማህበራዊ ግንኙነት 
 የተገሇሇ ነዉ፡፡ ላሊዉ ቀርቶ  ከጎረቤት እሳት እንኳን መጫር 
 አይችሌም፡፡ 
ኦርሹ ስ ኮረሪማ 
ኦርዯደ ስ ጥጃ 
ኦሹኩ ስ የዛፍ አይነት 
ኦሽን ስ መሃን ወንዴ 
ኦሽኩን ስ ታናሽ (ከዕዴሜ አንጻር) 
ኦሽካቤይ ስ አራስ፡፡ ሇአራስ የተዘጋጀዉን ምግብ ከህጻናት በቀር ማንም 
 አይበሊም፡፡ አንዱት የናኦ አራስ ስራ መስራት የምትጀምረዉ 
 ከዘጠኝ ቀን በኋሊ ነዉ፡፡ በተሇይ ዯግሞ በቃሌቻዎች አካባቢ 
 ከሆነች እስከ አንዴ ወር ዴረስ ስራ ሊትሰራ ትችሊሇች፡፡ 
 እስከዚያዉ ዴረስ ግን አራሷ የምትመገበዉ በቅቤ የተሰራ 
 ነገር ብቻ ሲሆን ዯምና ስጋ የነካ ማንኛዉንም ነገር 
 አትቀምስም፡፡  
ኦትአዋሻ ስ እበት 
ኦች ስ ትሌቅ የእንጉዲይ ዝሪያ 
ኦዋምንዲ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ 
 መጠሪያ 



ኢያርኪያብ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ 
 መጠሪያ 
ኢጫ  ስ  1 .ጠንቋይ፡፡ ይታመማለ ወይም ይሞታለ ብሇዉ ስሇሚያምኑ 
 ናኦዎች ሌጆቻቸዉንና ከብቶቻቸዉን ሇጠንቋ አያሳዩም፡፡ 2. 
 በመሃከሊቸዉ የከረረ ጸብ ያሇባቸዉ ወገኖች አንደ ባንደ ክፉ 
 እዱዯርስበት በማሰብ ከባሊጋራ ቤት በስተጀርባ በስዉር 
 የሚቀብሩት የተሇያዩ የዛጉ ብረታብረቶች ቋጠሮ፡፡  
ኤርክን ያብ ጫሹ  ስ  በሰዉ ሊይ በዯሌ ፈጽሞ ጥፋቱን ሳያምን በመቅረቱ 
 የተነሳ በቃሌቻ ስሇተረገመ እርግማኑ ሆደን ያሳበጠዉ ሰዉ፡፡ 
ኤርክያብ  ስ  በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ መጠሪያ 
ኤሽኩ  ስ  የቢሊዋ፣ የማረሻ፣ የጦር፣ ወ.ዘ.ተ. ስሇት 
ኤየስ  ስ  ወሇሊ ማር 
እርከን ስ ትግሌ 
እርካማ ስ እርካብ 
እንቹ ስ ዘንባባ፡፡  
እንግሌግሊ ስ እስስት፡፡ በህይወት ያሇችን እስስት ወስድ በቤት በር ሊይ 
 በመስቀሌ ከሞተች በኋሊ አካሎን እየቆራረጡ በማቃጠሌ 
 በጪሱ የታመሙ ከብቶችን በማጠን ማዲን ይቻሊሌ ተብል 
 ይታመናሌ፡፡ 
እዴራ ስ እዴር፡፡ በናኦዎች ዘንዴ እዴር የተከበረ ማህበራዊ ተቋም 
 በመሆኑ ዕዴር ያሌገባ ሰዉ ከየትኛዉም ማህበራዊ ግንኙነት 
 የተገሇሇ ነዉ፡፡ ላሊዉ ቀርቶ  ከጎረቤት እሳት እንኳን መጫር 
 አይችሌም፡፡ 
ኦርሹ ስ ኮረሪማ 
ኦርዯደ ስ ጥጃ 
ኦሹኩ ስ የዛፍ አይነት 
ኦሽን ስ መሃን ወንዴ 
ኦሽኩን ስ ታናሽ (ከዕዴሜ አንጻር) 
ኦሽካቤይ ስ አራስ፡፡ ሇአራስ የተዘጋጀዉን ምግብ ከህጻናት በቀር ማንም 
 አይበሊም፡፡ አንዱት የናኦ አራስ ስራ መስራት የምትጀምረዉ 
 ከዘጠኝ ቀን በኋሊ ነዉ፡፡ በተሇይ ዯግሞ በቃሌቻዎች አካባቢ 
 ከሆነች እስከ አንዴ ወር ዴረስ ስራ ሊትሰራ ትችሊሇች፡፡ 
 እስከዚያዉ ዴረስ ግን አራሷ የምትመገበዉ በቅቤ የተሰራ 
 ነገር ብቻ ሲሆን ዯምና ስጋ የነካ ማንኛዉንም ነገር 
 አትቀምስም፡፡  
ኦትአዋሻ ስ እበት 
ኦች ስ ትሌቅ የእንጉዲይ ዝሪያ 
ኦዋምንዲ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ 
 መጠሪያ 

ከ 
 
ኩለ ስ እንቅርት 
ኩንቃ ስ ትንታ 
ኩካ ስ ጆሮ ዯግፍ፡፡ ህጻናት ወና ወይም እሳት ባሌነዯዯበት ቤት 
 ውስጥ ከገቡ የጆሮ ዯግፍ ይይዛቸዋሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ኪዩኑ ስ ዉሻ፡፡ በብሔረሰቡ ባህሌ መሰረት ዉሻ ቃሌቻ ቤት 
 አይገባም፡፡ 
ኪዩኑ ሳይ ስ የዉሻ ቁንጫ 
ኪያስ ስ ንጉስ 
ኪያስ ባርጩማ ስ የባሊባት መቀመጫ 
ኪያስኮቱንግባ ስ የባሊባት ጠባቂ 
ኪያንዲ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ  
 ያንደ መጠሪያ 
ኪዮሙ ስ የጎመን፣ የስጋ ፣የንፍሮ ወዘተ መቀቀያ ምንቸት 
ኪዮኒ ጮይኒ ስ የዉሻ በሽታ 
ካሌሹ የዛፍ ዓይነት 
ካርሰ ስ መብረቅ በወዯቀበት ቦታ ተገኝቶ ዲግም  በዚያ ቦታ 
 መብረቅ እንዲይወዴቅ የሚዯረግ ባህሊዊ ስርዓት፡፡ 
ካርስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ 
 መጠሪያ 
ካርብም ስ አጥር 
ካስ ስ ጨዋታ 
ካሽኩ ስ ጃርት 
ካሽኩሽቁ ስ የጃርት እሾህ 
ካትና ስ ጉጉት 
ካቺና ስ ቦይና 
ካንባ ስ ከበሮ 
ካንታር ስ ከቀርከሃና ከሃረግ የሚሰራ ማር ሲቆረጥ የሚያዝበት እቃ 
ካካ ስ ቁምጥና 
ካይ ስ ቃሌቻ 
ካፋና ስ ከፈን 
ካፍኢ ስ የወፍ ጎጆ፡፡ በናኦዎች ዘንዴ ‹‹የወፍ ዕንቁሊሌና ጫጩት 
 ያሇበትን የወፍ ጎጆ ያፈረ ሰዉ ሃጢአቱ በሌጅ ሌጅ ይዯርሳሌ›› 
 ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ኮሁ ጨሹ ስ የሳር ጉዝጓዝ 
ኮርኮር ስ ‹‹ህጻናት በቡዲ እንዲይበለ፣ በእባብ እንዲይነዯፉና በመጋኛ 
 እንዲይመቱ ይከሊከሊሌ›› ተብል የሚታመንበት፣ ዉስጡ 



ከ 
 
ኩለ ስ እንቅርት 
ኩንቃ ስ ትንታ 
ኩካ ስ ጆሮ ዯግፍ፡፡ ህጻናት ወና ወይም እሳት ባሌነዯዯበት ቤት 
 ውስጥ ከገቡ የጆሮ ዯግፍ ይይዛቸዋሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ኪዩኑ ስ ዉሻ፡፡ በብሔረሰቡ ባህሌ መሰረት ዉሻ ቃሌቻ ቤት 
 አይገባም፡፡ 
ኪዩኑ ሳይ ስ የዉሻ ቁንጫ 
ኪያስ ስ ንጉስ 
ኪያስ ባርጩማ ስ የባሊባት መቀመጫ 
ኪያስኮቱንግባ ስ የባሊባት ጠባቂ 
ኪያንዲ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ  
 ያንደ መጠሪያ 
ኪዮሙ ስ የጎመን፣ የስጋ ፣የንፍሮ ወዘተ መቀቀያ ምንቸት 
ኪዮኒ ጮይኒ ስ የዉሻ በሽታ 
ካሌሹ የዛፍ ዓይነት 
ካርሰ ስ መብረቅ በወዯቀበት ቦታ ተገኝቶ ዲግም  በዚያ ቦታ 
 መብረቅ እንዲይወዴቅ የሚዯረግ ባህሊዊ ስርዓት፡፡ 
ካርስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ የአንደ 
 መጠሪያ 
ካርብም ስ አጥር 
ካስ ስ ጨዋታ 
ካሽኩ ስ ጃርት 
ካሽኩሽቁ ስ የጃርት እሾህ 
ካትና ስ ጉጉት 
ካቺና ስ ቦይና 
ካንባ ስ ከበሮ 
ካንታር ስ ከቀርከሃና ከሃረግ የሚሰራ ማር ሲቆረጥ የሚያዝበት እቃ 
ካካ ስ ቁምጥና 
ካይ ስ ቃሌቻ 
ካፋና ስ ከፈን 
ካፍኢ ስ የወፍ ጎጆ፡፡ በናኦዎች ዘንዴ ‹‹የወፍ ዕንቁሊሌና ጫጩት 
 ያሇበትን የወፍ ጎጆ ያፈረ ሰዉ ሃጢአቱ በሌጅ ሌጅ ይዯርሳሌ›› 
 ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ኮሁ ጨሹ ስ የሳር ጉዝጓዝ 
ኮርኮር ስ ‹‹ህጻናት በቡዲ እንዲይበለ፣ በእባብ እንዲይነዯፉና በመጋኛ 
 እንዲይመቱ ይከሊከሊሌ›› ተብል የሚታመንበት፣ ዉስጡ 
 ጠጠር የተጨመረበት፣ ከብረት የሚሰራና እግራቸዉ ሊይ 
 የሚታሰር ክታብ፤  
ኮብ ባቡ ስ አዉራ ድሮ 
ኮብስጹ ስ የድሮ ሊባ 
ኮብጩጩ ስ የድሮ ቅንቅን 
ኮኬ ስ የእርሻ ወቅት ዘፈን 
ኮዉ ስ ሞራ 
ኮይ ሲይብ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ 
 የአንደ መጠሪያ 
ኳሌፋ ስ የናኦ ወንድች ጎሽ ሲገዴለ ጀግንነታቸዉን ሇመግሇጽ ከጎሹ 
 ቀንዴ ጫፍ ተቆርጦ ከወርቅ ወይም ከብር ጋር አንዴ ሊይ 
 በማዴረግ ጆሮያቸዉ ሊይ የሚያንጠሇጥለት ምሌክት፤ 
ኳራ ስ ኮርቻ 
ኳዛ ስ የጎመን ዝርያ 
ኳፋ ስ 1.ሰፈፍ 2.የማር እንጀራ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ወ 
 
ወሌቁ ስ በናኦዎች ዘንዴ የቡና፣ እንሰትና ባቄሊ በሽታ 
ወራሻ ስ የውርስ ጋብቻ፡፡ በውርስ ጋብቻ ዯንብ መሰረት ታናሽ 
 የታሊቁን እንጂ፣ ታሊቅ የታናሹን ሚስት አይወርስም፡፡ 
ወኪሴ ስ ዴሌ በተዯገረገ፣ አዯን በተሳካ፣ ባሊባት በተሾመና ባጠቃሊይ 
 በዯስታ ጊዜ የሚዘፈን ዘፈን 
ዉራ ስ ኮርማ 
ዋሽካ ስ ሰዉ ሲሞት አንገት ሊይ የሚታሰር ነጭ ክር፡፡ ክሩ አንገት 
 ሊይ ሇአንዴ ወር ያህሌ ይቆያሌ፡፡ የሚበጠሰዉም የሇቅሶዉ 
 ዲስ የሚፈርስ እሇት ነዉ፡፡ የሚበጥሰዉም የሟች ሚዜ የነበረ 
 ሰዉ ሲሆን ጠሊና የሚበጠሰዉን ክር የሚሰበስብበትን ቅጠሌ 
 በመያዝ ከያንዲንደ የሟች ቤተዘመዴ አንገት ሊይ የበጠሰዉን 
 ክር በቅጠሌ በያዘዉ ጠሊ ዉስጥ ይጨምራሌ፡፡ በመጨረሻም 
 ክሩን ጥሊ ካሇበት ስፍራ ያስቀምጣሌ፡፡ በስርዓቱም መሰረት 
 ሇክር በጣሹ ሚዜ የዯንብ ጠሊ ወይም ናኦዎች እንዯሚለት 
 "ዯምቦገብዝ" ሇብቻዉ ይሰጠዋሌ፡፡ ስርዓቱ ሲፈጸምም 
 ሚዜዉ በሽማግላዎች ይመረቃሌ፡፡                                                                                                                                                                                                                                        
ዋንባ ስ ቃሬዛ 
ዋንዛ ስ ቀንበር 
ዋጻ ስ አንባር 
ዎሽ ስ በዉቂያ ጊዜ እህሌን ከገሇባ የመሇየት ሂዯት 
ዎብሲ ስ የእንሰት ግንዴ 
ዎቸች ስ የንግዳ ሌጅ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ዘ 
 
ዘሌም ስ "ዋንባ"ን ተመሌከት 
ዘሌጽ ካፍ ስ ባሊባት በሚተካበት ስርዓት ሊይ በመገኘት ከዕጩዎች 
 መሃከሌ በአንደ ራስ ሊይ በመቀመጥ ተተኪዉ ባሊባት ማን 
 እንዯሚሆን የምትጠቁም ናት ብሇዉ ናኦዎች የሚያምኑባት 
 ረጅም ሊባ ያሊት ነጭ ወፍ 
ዘግ ስ ወይፈን 
ዙንኩ ስ በግ፡፡ በናኦዎች ዘንዴ የበግ ስጋ የሚመገቡ የኦርቶድክስ 
 ሃይማኖት ተከታዮች ብቻ ናቸዉ፡፡ቃሌቻዎች በግ 
 አያረቡም፤የበግ ስጋም አይበለም፡፡ በማንኛዉም ጊዜ ቃሌቻ 
 ቤት የገባ በግም ወዱያዉኑ ይሞታሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ዛንጋ ስ ብርብራ 
ዝያንጻ ስ እንጉዲይ፡፡ በምግብነት ያገሇግሊሌ 
ዞዉ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 

 መጠሪያ 
 

ዠ 
 
ዡፍ ስ የላሉት ወፍ 
ዥያ ስ ወይራ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ዘ 
 
ዘሌም ስ "ዋንባ"ን ተመሌከት 
ዘሌጽ ካፍ ስ ባሊባት በሚተካበት ስርዓት ሊይ በመገኘት ከዕጩዎች 
 መሃከሌ በአንደ ራስ ሊይ በመቀመጥ ተተኪዉ ባሊባት ማን 
 እንዯሚሆን የምትጠቁም ናት ብሇዉ ናኦዎች የሚያምኑባት 
 ረጅም ሊባ ያሊት ነጭ ወፍ 
ዘግ ስ ወይፈን 
ዙንኩ ስ በግ፡፡ በናኦዎች ዘንዴ የበግ ስጋ የሚመገቡ የኦርቶድክስ 
 ሃይማኖት ተከታዮች ብቻ ናቸዉ፡፡ቃሌቻዎች በግ 
 አያረቡም፤የበግ ስጋም አይበለም፡፡ በማንኛዉም ጊዜ ቃሌቻ 
 ቤት የገባ በግም ወዱያዉኑ ይሞታሌ ተብል ይታመናሌ፡፡ 
ዛንጋ ስ ብርብራ 
ዝያንጻ ስ እንጉዲይ፡፡ በምግብነት ያገሇግሊሌ 
ዞዉ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 

 መጠሪያ 
 

ዠ 
 
ዡፍ ስ የላሉት ወፍ 
ዥያ ስ ወይራ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የ 
 
የትና ስ ቀበሮ፡፡ በማህበረሰቡ ዘንዴ፣ ቀበሮ የመጥፎ ዕዴሌ ምሌክት ተዯርጋ 
 ሰሇምትወሰዴ ስትጮህም ሆነ መንገዴ ስታቋርጥ ሞት ያጋጥማሌ 
 ብሇዉ ያምናለ፡፡  
የትኩ ስ ናኦዎች ከዯቦ ሲመሇሱ ቦርዳ ወይም ጠሊ የሚያቀርቡበት፣ ከትሌቅ 
 ቅሌ የሚሰራ መጠጫ ዕቃ፡፡ 
ያሆ ስ "ዋጋም"ን ተመሌከት 
ያሌጽ ስ የሳት ነበሌባሌ 
ያራ  ስ  1. የእህሌ ዘር  2."ቴራ"ን ተመሌከት 
ያርብም ስ ዯም፡፡ የናኦ ሽማግላዎች የተጣለ ወገኖችን ሲያስታርቁ ዯም 
 ይዘዉ ሲሆን በእርቁ ፍጻሜ ሊይም የያዙትን ዯም በመዴፋት 
 "በነዚህ ወገኖች መሀሌ የተነሳዉን አሳት እንዯዚህ ዯም 
 አቀዝቅዝሌን" በማሇት ይዯፉታሌ፡፡ 
ያትኒያራ ስ 1.ንብ፡፡ ንብ አንዴ ባሊባት ሞቶ ላሊዉ ሲተካ 
 በስነስርዓቱ ሊይ በመገኘት ከእጩዎቹ መሃሌ ማን 
 እንዯሚሾም በሊዩ በማንዠንበብ ትጠቁማሇች ተብል 
 ይታመናሌ፡፡ 2.ጥርኝ 
ያእ ስ ዴሌዴይ፡፡ ናኦዎች መንገዴ እየሄደ ዴሌዴይ አጠገብ ሲዯርሱ 
 ሇመሻገር ቅዴሚያ የሚሰጡት በዕዴሜ ታሊቅ ሇሆነ ሰዉ 
 ነዉ፡፡ 
ዬፍ ስ ሇቅሶ 
ዬፍ አይ ስ የሇቅሶ ዜማ 
ይታታ ስ ፍታት 
ይኑቁስን ስ ቁርጠት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ዯ 
 
ደሽካ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ 
ደኣሊ ስ ከቀርከሃ የሚሰራ የቡና መጠጫ 
ደዋቻክስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች ያንደ መጠሪያ 
ዱ ስ የቃሌቻና የባሊባት ቤተሰብ አባሊትን ጨምሮ ክርስቲያን ያሌሆኑ 
 የናኦ ብሄረሰብ አባሊት የሚቀበሩበት ስፍራ 
ዱላ ስ የእረኛ ዘፈን 
ዱራ ስ ምርቃት፡፡ በናኦዎች ሌማዴ መሰረት ምርቃት የሚከናወነዉ 
 ከዯቦ መሌስ፣ ከቀብር መሌስ፣ በዕርቅ ጊዜ ወ.ዘ.ተ. ነዉ፡፡ 
ዱይ ስ የቀብር ቦታ 
ዱጊናያ ስ ባሇጉዲዮችን አስቀዴሞ ተቀብል የሚያነጋግ የ"ዴጊናያ"ዉ 
 ታማኝ አገሌጋይ የሚጠራበት የክብር ስም 
ዲሌሽኪስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ 
ዲደ ስ መብረቅ፡፡ በአንዴ አጋጣሚ መብረቅ የመታዉ ቤት ቢገኝ 
 የቤተሰቡ አባሊት በሙለ እንዱወጡ ይዯረግና "ካርስ" 
 የሚባሌ መብረቁን የመርገም ስርዓት ይፈጸማሌ፡፡ ስርዓቱ 
 የሚፈጸመዉ ጥቁር በሬ በማረዴ ዯም፣ማር፣ወተትና ጠሊ 
 በቤቱ ዉስጥ በመርጨት ነዉ፡፡ከዚህ ስርዓት በኋሊ ቤተሰቡ 
 ዲግመኛ በዚያ ቤት ወስጥ እንዱኖር አይዯረግም፡፡ ጪሱ 
 ሇቁምጥና ይዲርጋሌ ብሇዉ ስሇሚያምኑበት ናኦዎች መብረቅ 
 የመታዉን ዛፍ ሇማገድነት አይጠቀሙበትም፡፡ 
ዲዴና ስ ነጎዴጓዴ 
ዲጫ ስ ሇእህሌ ጥበቃ ማሳ ዉስጥ የሚሰራ ማማ 
ዴእይ ስ በመቃብር ሊይ የሚሰራ ቤት 
ዴጊ ስ የእርግማን ስርኣት የሚፈጽም ታዋቂ ሰዉ፡፡ ሁሇት ወገኖች 
 ተጣሌተዉ አንደ ላሊዉን ማስረገም ቢፈሌግ አስረጋሚዉ 
 ከራሱ መሌክ ጋር የሚመሳሰሌ ድሮ እርግማኑን ሇሚፈጽመዉ  ሰዉ 
 ስእሇት ያስገባሌ፡፡ 
ድለ ስ ከዯረቀ ቅሌ የሚሰራ የናኦዎች ጋያ 
ድምቹ ስ ቁሌቋሌ 
ድኩሌ ዎሌኩን ስ አንዴ የተገረዘ የናኦ ወንዴ ከተገረዘበት ሲነሳ 
 የሚይዛት ሇመገረዙ ምሌክት የምትሆን በትር፡፡ተገርዞ የተነሳ 
 የናኦ ወንዴ በበትሯ ጫፍ ትንሽ ጨርቅ አስሮ ወዯ ገበያ 
 ሲወጣ ሰዎች መገረዙን ስሇሚያዉቁ ገንዘብ ይሰጡታሌ፡፡ 
ድዉ ስ ዘንድ 



ጀ 
 
ጁቡ  ስ  ጅራፍ 
ጁባ  ስ  ንፋስ 
ጃሩ  ስ  ቃርሚያ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ገ 
 
ገሉ ኡቁ ስ እንገር 
ገምቱ ሶቁሜ ስ ጉሌበት በመምታት የሚፈጸም የናኦዎች መሃሊ 
ገሱበስህን ስ ባሊባት 
ጉሌፋ ስ በሇቅሶ፣ በሰርግ እንዱሁም በንግስ ጊዜ የሚነፋ እንብሌታ 
 መሰሌ የትንፋሽ መሳሪያ ሲሆን የአካባቢዉ ንጉስም ከስፍራ 
 ስፍራ ሲንቀሳቀሱ ይጠቀሙበታሌ፡፡ 
ጉምቱ ያቅኔ ስ መሃሊ 
ጉምቱ ድደ ስ የበኩር ሌጅ 
ጉርማ ስ የወተት ማሇቢያ ቅሌ 
ጉቺ ስ ቢራቢሮ 
ጉዋታ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ፡፡ 
ጉዋና ስ በዴሮ ጊዜ ናኦዎች ሬሳ ይቀብሩበት የነበረ በቀፎ ወይም 
 ገንዲ መሌክ የሚሰራ ሳጥን፡፡ 
ጉዱቻ ስ ጉቲቻ 
ጉጥጉጥ ስ የወባ በሽታ 
ጉጥጉጥ ዝፋ ስ ባህሊዊ የወባ መዴሃኒት 
ጉጫ ስ ከቀንዴ የሚሰራ ዋግምንት 
ጊሹ ስ የጠሇፋ ጋብቻ 
ጋምክስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ 
  ያንደ መጠሪያ፡፡ 
ጋሩስታ ባነሪ ስ የተነጠረ ቅቤ 
ጋርዱ ስ ሃረግን በማቶት መሌክ በመጠምጠምና እርስ በርስ አጠንክሮ 
 በማሰር የሚሰራ ኮርቦ የሚባሌ የህጸናት ወይም የወጣቶች 
 መጫወቻ 
ጋርዱ ካስ ስ የኮርቦ ጨዋታ 
ጋሽታ ስ የእርሻ መሳሪያ 
ጋባ ስ ባህሊዊ ሌብስ 
ጋብሳ ስ ዯቦ 
ጋብሳ አይ ስ የብሄረሰቡ አባሊት ከዯቦ መሌስ እየበለና እየጠጡ 
 የሚዘፍኑት ዘፈን፡፡ 
ጋትሱባ ኮቺ ስ በናኦዎች ዘንዴ ሇመጀመሪያ ሚሰት የሚሰጥ ስያሜ 
ጋትሳ ስ ገሌ 
ጋና ስ በዴሮ ጊዜ በክረበዓሊት ወቅትና እንዱሁም ትሊሌቅ እንግድች 
 በእንግዴነት ወዯ  አንዴ ቤተሰብ ሲሄደ ሇክብራቸዉና 



 ሇባሇበቱ ክብር ሲባሌ ጠጅም ሆነ ጠሊ የሚቀርብበት ትሌቅ 
 የክብር ጋን 
ጋንስ ስ በሬ 
ጋክን ስ የእህሌ ክምር 
ጋይስኪስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ፡፡ 
ጋይስኪስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ፡፡ 
ጌር ስ ዲስ 
ጌሱበስን ስ ባሊባት 
ግሊሳ ስ ግሊስ 
ግምቱ ስ የሳር ዓይነት 
ግንዲ ስ ሞፈር 
ጎሉ ስ እንሽሊሉት 
ጎሌቱ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ 
ጎምያ ስ ጉማሬ 
ጎርደ ስ ከቅሌ የሚሰራ የቡናና የዉሃ መጠጫ 
ጎባ ስ የከፍታ ዝሊይ 
ጎይኪስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ 
ጎጳሻ ስ በረት 
ጓንቃ ስ ቆጮ ከተጨመቀ በኋሊ ከማብሰሌ ሂዯት በፊት የመቁረጥ 
 የማሸትና የመጠፍጠፍ ሂዯቶች የሚከናወኑበት ከአንዴ ሜትር 
 ከሀምሳ የማይበሌጥ በመጠኑ ጎዴጎዴ ያሇ ከእንጨት የሚሰራ 
 የቤት፡፡  
ጓዋብሻ  ስ ስሩ የሚበሊ "ጎዯሬ" የሚባሌ ተክሌ 
ጓጫ ስ አዛባ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ገ 
 
ገሉ ኡቁ ስ እንገር 
ገምቱ ሶቁሜ ስ ጉሌበት በመምታት የሚፈጸም የናኦዎች መሃሊ 
ገሱበስህን ስ ባሊባት 
ጉሌፋ ስ በሇቅሶ፣ በሰርግ እንዱሁም በንግስ ጊዜ የሚነፋ እንብሌታ 
 መሰሌ የትንፋሽ መሳሪያ ሲሆን የአካባቢዉ ንጉስም ከስፍራ 
 ስፍራ ሲንቀሳቀሱ ይጠቀሙበታሌ፡፡ 
ጉምቱ ያቅኔ ስ መሃሊ 
ጉምቱ ድደ ስ የበኩር ሌጅ 
ጉርማ ስ የወተት ማሇቢያ ቅሌ 
ጉቺ ስ ቢራቢሮ 
ጉዋታ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ፡፡ 
ጉዋና ስ በዴሮ ጊዜ ናኦዎች ሬሳ ይቀብሩበት የነበረ በቀፎ ወይም 
 ገንዲ መሌክ የሚሰራ ሳጥን፡፡ 
ጉዱቻ ስ ጉቲቻ 
ጉጥጉጥ ስ የወባ በሽታ 
ጉጥጉጥ ዝፋ ስ ባህሊዊ የወባ መዴሃኒት 
ጉጫ ስ ከቀንዴ የሚሰራ ዋግምንት 
ጊሹ ስ የጠሇፋ ጋብቻ 
ጋምክስ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ 
  ያንደ መጠሪያ፡፡ 
ጋሩስታ ባነሪ ስ የተነጠረ ቅቤ 
ጋርዱ ስ ሃረግን በማቶት መሌክ በመጠምጠምና እርስ በርስ አጠንክሮ 
 በማሰር የሚሰራ ኮርቦ የሚባሌ የህጸናት ወይም የወጣቶች 
 መጫወቻ 
ጋርዱ ካስ ስ የኮርቦ ጨዋታ 
ጋሽታ ስ የእርሻ መሳሪያ 
ጋባ ስ ባህሊዊ ሌብስ 
ጋብሳ ስ ዯቦ 
ጋብሳ አይ ስ የብሄረሰቡ አባሊት ከዯቦ መሌስ እየበለና እየጠጡ 
 የሚዘፍኑት ዘፈን፡፡ 
ጋትሱባ ኮቺ ስ በናኦዎች ዘንዴ ሇመጀመሪያ ሚሰት የሚሰጥ ስያሜ 
ጋትሳ ስ ገሌ 
ጋና ስ በዴሮ ጊዜ በክረበዓሊት ወቅትና እንዱሁም ትሊሌቅ እንግድች 
 በእንግዴነት ወዯ  አንዴ ቤተሰብ ሲሄደ ሇክብራቸዉና 



ጠ 
 
ጠከራ ስ እፉኝት 
ጡባ ስ ገብስማ ድሮ 
ጡባ ጢቃት ስ ጥምቀት 
ጡባአይ ስ የምንጭ ውኃ 
ጡጊዲዎ ስ እንቅፋት፤ የመጥፎ ዕዴሌ ምሌክት 
ጣሊባብ ስ የእንጀራ አባት 
ጣሌድደ ስ  የእንጀራ ሌጅ 
ጣፋ ስ መሃን ሴት 
 

ጨ 
 
ጨሊ  ስ  ጨላ፡፡ ጥቁር ጨላ የቃሌቻዎች መሇያ ሲሆን ጨላ 
 ሇታጩ ሌጃገረድችም ጭምር መሇያ ነዉ፡፡ 
ጨርኩ  ስ  ጤዛ 
ጩቻ ኦች  ስ  "ዚያንጻ"ን ተመሌከት 
ጫሹ  ስ  "ናሊ"ን ተመሌከት 
ጭያቁ   ስ ማገድ 
ጭፉ  ስ  ጪስ 
 

ጰ 
 
ጰያ ስ ቀፎ ወይም ቤት ሇመስራት የሚያገሇግሌ የቀርከሃ የሊይኛዉ 
 ሌባስ 
ጴቶ ስ የሃረግ አይነት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ጸ 
 
ጸህምማቃ ስ የናኦ ባሊባት ችልት በሚያስችሌበት ጊዜ የሚሇብሰዉ 
 ሌብስ 
ጸህምቧቃ ስ የጥቁር ቦቃ ከብት 
ጸህምጴጡርሽ ስ ሌምጭ 
ጸሌቲ  ስ  ሇአስከሬን ማጠቢያነት የሚያገሇግሌ እፅዋዕት፤ ጤናአዲም፡፡ 
ጸብርያብ ስ በናኦ ብሄረሰብ ዉስጥ ከሚገኙ ጎሳዎች መሃከሌ ያንደ 
 መጠሪያ 
ጸብጼ ስ የእርቅ ስርዓት በሚፈጸምበት ጊዜ አገሌግልት ያሇዉ የሳር 
 አይነት 
ጺቱ ስ ጥሊሸት 
ጺያክን ስ አመዴ 
ጺዴ ስ የጽዴ ዛፍ 
ጼሊ ስ ሰብሌ በዯረሰ  ወይም ባሸተ ጊዜ ያሇባሇቤቱ ፍቃዴ ወይም 
 በስርቆት የበሊ ሰዉ በጠና እዱታመም ያዯርጋሌ ብሇዉ 
 በማመን ናኦዎች በማሳ መሃሌ የሚሰቅለት ምሌክት 
ጼቁ  ስ  ጥቀርሻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ፈ 
 
ፋደጌር ስ ከስሩ ተቀምጠዉ ፍርዴ የሚሰጡበት የትሌቅ ዛፍ ጥሊ 
 ስፍራ 
ፎራንጋ ስ ሇምጽ 
 

ፐ 
 
ፓራ ሸከን ስ ከፈረስ ጭራ የሚሰራ የዝንብ መከሊከያ፤ 
ፓስኪ ስ ጭራሮ እንጨት 
ፓኩስታበይ ስ አግብታ የፈታች ሴት፤ ፈት 
ፕትሰን ስ የተፋቀ ቆጮ የሚከማችበት ጎዴጎዴ ያሇ ስፍራ 
ፕትሰንፓደ ስ የዋርካ ዛፍ 
ፖኩስ ስ ፍቺ (ሇትዲር) 
 
 
 



ምዕራፍ ስድስት

ኣርቦሬ-አማርኛ 
ባህላዊ መዝገበ ቃላት



ስሇ ኣርቦሬ ብሔረሰብ ጥቂት ነጥቦች 
 

የኣርቦሬ ብሔረሰብ በዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ በዯቡብ ኦሞ ዞን 
በሐመር ወረዲ ውስጥ ከሚገኙ ብሔረሰቦች መካከሌ አንደ ነው፡፡ 
ኣርቦሬ ‹‹አፇርማ›› የሚሌ ትርጓሜ ያሇው፣ የብሔረሰቡ መጠሪያ 
ስያሜ ነው18፡፡ በ1999 ዓ.ም በተካሄዯው የህዝብና ቤት ቆጠራ 
ሪፖርት መሰረት የኣርቦሬ ህዝብ ቁጥር 6840 ሲሆን፣19 ከብት 
እርባታና እርሻ ዯግሞ ዋና መተዲዯሪው ነዉ፡፡ 
 

"ኦሆ ኣርቦሬ" የብሔረሰቡ የአፍ መፍቻ ቋንቋ መጠሪያ ሲሆን፣ 
በኩሻዊ የቋንቋ ቤተሰብ ሥር ይመዯባሌ፡፡ ከብሔረሰቡ ጠቅሊሊ 
አባሊት መካከሌ፣ የአፍ መፍቻ ቋንቋውን የሚናገሩት 4441 20ሲሆኑ፣ 
ይህ ቁጥር በመቶኛ ሲሰሊ ዯግሞ፣ ቋንቋውን የሚናገሩት 64.9% 
(ከመቶ ስዴሳ አምስት) ሰዎች ናቸው ማሇት ነው፡፡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
18 በዯቡብ ብሔረሰቦች ምክር ቤት፣ የብሔረሰቦች ባህሌ፣ ቋንቋና ታሪክ ጥናት ተቋም፤ የዯቡብ 
ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፕሮፊይሌ፣ (ግንቦት፣ 2001፣ 270)፣ የመጀመሪያ እትም፣ 
(381 ገጾች) 

19 National Census of Ethiopian, (CSA); 2007  

20 Ethiopian Languages Research Center (ELARC), Ethiopian Languages Profile 
Bulletin. 2005 

 



ሀ 
 
ሀሌቦት  ስ  ኣርቦሬዎች ሇቁርጥማት መዴኃኒትነት የሚገሇገለበት 
 የእፅዋዕት ዓይነት፤ እሬት፡፡  
ሀማር  ስ  የኣርቦሬ ብሔረሰብ አባሊት የሏመር ብሔረሰብ አባሊትን 
 የሚጠሩበት ስም፤ 
ሀርቃይ ሙላ  ስ  ቁራ 
ሀሰገሊች  ስ  በኣርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች መካከሌ 
 የአንደ መጠሪያ፤  
ሀዋ ሀምስት  ስ  የመፎከሪያ በሬ  
ሀይሊ  ስ  ዯቦ  
ሁጉሳ  ስ  በኤርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች መካከሌ
  የአንደ መጠሪያ፡፡  
ሂሪ  ስ  ከከብት ቀንዴ የሚሰራ ጡሩምባ፡፡  
ሂዛ ሂዴፋ  ስ  የጉንፋን መዴኃኒት፤ (‹‹ሂዲፋን›› ተመሌከት)  
ሂዝ  ስ  የማንኛውም እንጨት ሥር፡፡  
ሂዲ  ስ  በፋብሪካ የተመረተ፤ ‹‹በኬንያ በኩሌ ይገባሌ›› ተብል 
  የሚታመን፣ የኣርቦሬ አዋቂም ሆነ ወጣት ወንድች 
 በቀንም፣ በማታም የሚያገሇዴሙት ግሌዴም፡፡  
ሂዲፋ  ስ  ሥሩ ከመሬት ተቆፍሮና ተቆርጦ ከወጣ በኋሊ፣ ሣሣ 
 እስከሚሌ ዴረስ በዴንጋይ ወይም በላሊ ነገር መታ መታ 
 ተዯርጎ ሌክ እንዯ ጎመን በእንስራ ውስጥ ተቀቅል፣ ውኃው 
 ሇጉንፋን መዴኃኒትነት የሚጠጣ የእፅዋዕት ዓይነት፡፡  
ሃርኬን  ስ  ተራራማ በሆኑ አካባቢዎች የሚበቅሌ፤ ሇሁለም የበሽታ 
 ዓይነቶች በመዴኃኒትነት የሚያገሇግሌ የእፅዋዕት ዝሪያ፡፡  
ሃዋች  ስ  መዴኃኒትነት ያሇው፤ ሥሩ ተወቅጦ በቡና ወይም በወተት
  የሚጠጣ፤ ሇመዴኃኒትነት የሚውሌ የእፅዋዕት ዓይነት፡፡  
ሄሊት  ስ  በግ፤ (‹‹ላይ››ን ተመሌከት)  
ሄሩፉ  ስ  በኣርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች መካከሌ 
 የአንደ ጎሣ መጠሪያ፡፡  
ሄርኦ  ስ  ሀሞት  
ሄሮጋላ  ስ  ጥንት ወዯ ምዕራብ አቅጣጫ እንዯ ተጓዘና በአሁኑ ጊዜ 
 በኬንያ አካባቢ ሰፍሮ እንዯሚገኝ የሚታመን የአርቦሬ 
 ብሔረሰብ ቡዴን፡፡   
ሄሳንቴ ጋረላ  ስ  በኤርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች 
 መካከሌ የአንደ መጠሪያ፡፡  
ሄዜየ  ቅ  ሶስት  
ሄዝጋሊች  ስ  በአርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች መካከሌ 



 የአንደ መጠሪያ፤  
ህልት  ስ  ፍም  
ሆር  ስ  የኣርቦሬ ብሔረሰብ ላሊኛው መጠሪያ ስም፤  
 
 
 

ሇ 
 
ሇቀ  ስ  ከብቶችን ከሚናከሱ በራሪ ነፍሳት ወይም ዝንቦች 
 ሇመከሊከሌ ሲባሌ፣ ማታ ማታ በከብቶች በረት ውስጥ 
 እሳት ሇማንዯዴና ጭስ ሇማጫጫስ የተዘጋጀ ቦታ፤ የእሳት 
 ምዴጃ፡፡   
ሇዝሬ  ስ  የሴቶች የሙሽርነት ጊዜ፡፡  
ለባ  ስ  የኣርቦሬ ብሔረሰብ አባሊት የሆኑ፣ በባህሊዊ የጋብቻ ሥነ 
 ሥርዓት ሊይ አስፈሊጊውን ባህሊዊ ዯንብ የሚፈፅሙ 
 ወይም የሚያስፈፅሙ ሰዎች መጠሪያ፡፡  
ሉት  ስ  በሬ፤ ኮርማ በሬ፡፡  
ሊባ  ስ  የፍየሌ፣ የበግ ወይም የከብት የፊት እግር ሥጋ፡፡  
ሊድ  ስ  በጥጋብ ወቅት ወይም አዝመራው ሲያሸት፣ ወጣት ወንድች  

የሚጫወቱት የትግሌ ውዴዴር ጨዋታ፡፡  
ላሄ  ስ  ሴት በግ፤  
ላኤ  ስ  ጨረቃ  
ላኦት  ስ  ኣርቦሬዎች፣ ማረዴ ሣያስፈሌጋቸው፣ ከከብት በቁም ዯም 
 ቀዴቶ ሇመጠቀም ሲፈሌጉ፣ የከብትን ዯም ሥር 
 የሚበጡበት ቀስት፡፡  
ላይ  ስ  በግ፤ (‹‹ሄሊት››ን ተመሌከት)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



መ 
 
መሇነገታ  ስ  እርሻ  
መርኤድዬ  ስ  ሞራ የሚያነቡ፣ አንጀት የሚያዩ፣ ሞራ በማንበብ፣ 
 አንጀት በማየት ስሇ መጪው ሁኔታ ወይም ስሇሩቅ ዘመን 
 የሚናገሩ ተንባዮች፤ በኣርቦሬዎች ዘንዴ የእንሰሳትን ሞራ 
 ወይም አንጀት በማንበብ፣ ወዯፊት ስሇሚሆነው ሁኔታ 
 የመተንበይ ተስጥኦ ያሊቸው፤ ‹‹እነርሱ ‹ይሆናሌ› ከሚለት 
 የሚቀር፣ ካለት የቀረ አንዲች ነገር የሇም›› ተብል  
 በማህበረሰቡ አባሊት ዘንዴ ዛሬ ዴረስ የሚታመንባቸው 
 ሰዎች መጠሪያ፡፡ እነዚህ ሰዎች በጥንቱ ዘመን ሊይ ሆነው፣ 
 ስሇ ዛሬው፣ ስሇ ቴክኖልጂ ዘመን ከተናገሩትና በትክክሌም 
 ከተፈፀሙት ትንቢቶች መካከሌ ሁሇት አብነቶች 
 ይጠቀሳለ፡- 1ኛው በአሁኑ ጊዜ ከአርባምንጭ በኮንሶ 
 አዴርጎ፣ የኣርቦሬዎችን መኖሪያ አካባቢ አቋርጦ ኦሞራቴ 
 ስሇሚዘሌቀው የመኪና አውራጎዲና ሥራ የሚተርከው 
 ሲሆን፣ 2ኛው ‹‹መሬት ሲረግጥ በመሬቱ ሊይ የሆነ ቅርፅ 
 እያተመ የሚሄዴ ነገር ያዯረገ ሰው ወዱህ ሲመጣ 
 ታያሊችሁ›› በሚሌ ስሇ ዘመናዊ መጫሚያዎች (ስሇ 
 ኢንደስትሪ ዘመን) ተናግረው እንዯነበረ፣ ያለትም እንዯሆነ 
 የሚያስረዲ ነው፡፡    

‹‹መርኤድዬ›› በሚሌ ስም 
የሚታወቁት ሰዎች ሞራ በማንበብ ሲተነቢዩ (ከዯቡብ ኦሞ የምርምር 
ማዕከሌ የተወሰዯ ፎቶግራፍ) 

መዳርት  ስ  ኣርቦሬዎች ፍሬውን ሇሆዴ ቁርጠትና ሇኮሶ 
 መዴኃኒትነት የሚገሇገለበት፤ ‹‹ፍሬው ሲዯርስ ወይም 
 ቢጫ ሲሆን፣ ተሇቅሞ በፀሏይ እንዱዯርቅ ተዯርጎ ከተበሊ፣ 
 በሆዴ የሚገኙ ማናቸውንም ጥገኛ ሕዋሳትን ወይም 
 ትሊትሌን፣ በተሇይ የኮሶ ትሌን ጠራርጎ ያወጣሌ›› ተብል 
 የሚታመንበት የዛፍ ዓይነት፤ ዋንዛ፡፡  
ሙና  ስ  ከበቆል ወይም ከማሽሊ ደቄት የሚዘጋጅ፤ ሴት ሙሽራ፣ 
 በሙሽርና ዘመኗ እና በሙሽራ ቤት ብቻ፣ በተሇይ ሇባሎ 



 የሚታዘጋጀው ምግብ፤ ኩርኩፋ፡፡ በመጀመሪያ በእሳት ሊይ 
 ዴስት ተጥድ፤ ዴስቱ እንዲይዝ በውስጡ ፍሬው የወጣሇት 
 የማሽሊ ገሇባ ከተነጠፈበት በኋሊ ትንሽ ውኃ ሇዓመሌ ጠብ 
 የሚዯረግበት፤ ደቄቱ ከቦካ በኋሊ በረዥሙ ሞሇሌ፣ ትንሽ 
 ጠፍጠፍ ተዯርጎ የሚዴበሇበሌ፤ የተጣዯው ውኃ ሲፈሊ 
 አንዴ በአንዴ እየተነሳ ከዴስቱ ውስጥ በጥንቃቄ 
 የሚዯረዯር፤ ሲበስሌ ወጥቶ ከወተት ወይም ሇብቻው 
 ከተቀቀሇ ሥጋ ጋር ሇባሌ የሚቀርብ ምግብ፡፡ በኣርቦሬዎች 
 ሌማዴ አንዱት ሙሽራ፣ የሙሽርነት ጊዜዋ እስከሚያበቃ 
 ዴረስ፣ ከ‹‹ሙና›› ውጭ ላሊ ዓይነት ምግብ 
 አታዘጋጅም፡፡ በኤርቦሬዎች መንዯር የዚህ ዓይነቱ 
 ምግብ የሚገኘው ከሙሽራ ቤት ብቻ ነው፤ በላሊ ቤትና 
 ጊዜ አይዘጋጅም፡፡ ይህ በመሆኑም ሙና ያማራቸው 
 የህብረተሰብ ክፍልች ማታ በእራት ሰዓት ከሙሹሮቹ ቤት 
 ይመጣለ፡፡ ሙሽሪትም ይህ እንዯሚሆን ስሇምታውቅ፣ 
 ኩርኩፋውን በርከት አዴርጋ ታዘጋጃሇች፤ ሇመጡትም 
 ታቀርብሊቸዋሇች፡፡    
ሙና ኡንታንቴ  ስ  የሙሽራ ቤት  
ማር  ስ  ጥጃ  
ማርሳት  ስ  ወንዴም  
ማርስቴ  ስ  እህት  
ማንቀሌ  ስ  እንዯ ሙቅ ወፈር ያሇ፤ በጣም ያሌቀጠነ፤ ሁለም ሰው 
 የሚመገበው፤ ከማሽሊ፣ ከበቆል ደቄት ወይም ከመንግስት 
 ወይም መንግሥታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች በእርዲታ ከሚገኝ፣ 
 ከፉርኖ ደቄት የሚዘጋጅ፤ ባህሊዊ ምግብ፡፡ አዘገጃጀቱም 
 የሚከተሇውን ይመስሊሌ፡- በመጀመሪያ ውኃ በዴስት 
 ተዯርጎ በእሳት ሊይ ይጣዴና ጨው ይጨመርበታሌ፡፡ 
 የተዲጠው ውኃ ሲፈሊ ደቄት ይጨመርበትና እስኪበስሌ 
 ይማሰሊሌ፡፡ ሲበስሌ ከነዴስቱ ከእሳት ሊይ ወርድ ‹‹ቢሪት›› 
 በሚባሇው፣ ባሇ ሦስት ጡት ማማሰያ ወይም መምቻ 
 እየተመታ ወይም እየተማሰሇ እንዱቀዘቅዝ ተዯርጎ 
 ይጠጣሌ፡፡   
ማንዲም  ቅ  መንታ፤ (ቃለ ሇመንታ ከብቶችም ያገሇግሊሌ)፡፡  
ማንዾ  ቅ  የቤተሰቡ ታናሽ ሌጅ፤  
ማኖንቴ  ስ  ሌክ እንዯ ቁና፣ በግማሽ ጨረቃ ወይም በግመሽ ክብ 
 ቅርፅ፣ ምንም ዓይነት፣ የሣር፣ የጭቃ ወይም የላሊ ነገር 
 ኪዲን ሣያስፈሌገው፣ ከእንጨትና ከሏረግ ብቻ የሚዘጋጅ፤ 
 ሴቶች የቆዲ ሌብሶቻቸውን ከደር በሚያመጡት በእንጨት 



 ወይም በሥራስር ጭስ ሇማጠን የሚገሇገለበት ዕቃ፡፡ 

 ማኖንቴ 
ማጋጻ  ቅ  ወጣት  
ሜቴ  ስ  ራስ  
ሜቴቱሌ  ስ  የራስ ምታት፤  
ምና ከርመቴ  ስ  የወፍ ቤት፤ የወፍ ጎጆ፡፡  
ምን  ስ  ቤት  
ምክሊኢያዎሬት  ስ  የቤተሰብ መሪ ወይም የአባት መቀመጫ ቦታ፡፡  
ሞር  ስ  ሞራ  
ሞድ ቦዬ ቃቦ  ስ  ሀዘንተኞች፤ ሀዘን ወይም ሇቅሶ ያሇበት ቤተሰብ፡፡  
 
 

ረ 
 
ሩጱ  ስ  ማሽሊ  
ሩጱ ውጮ  ስ  የማሽሊ ወይም ማሽሊን የሚያጠቃ በሽታ፤  
ሩጲ  ስ  ፍየሌ  
ሪሳ  ስ  በኤርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች መካከሌ 
 የአንደ መጠሪያ፡፡  
ራጳ  ስ  የቆዲ በሽታ፤ ቋቁቻ፡፡  
ሬቃቱሉ  ስ  የጀርባ ህመም  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ሰ 
 
ሰራንኩ  ስ  ከቆዲ የሚሰራ፤ እናቶች ወይም ያገቡ ሴቶች ሇሌጅ 
 ወይም ሇዕቃ ማዘያነት የሚገሇገለበት ዕቃ፡፡  
ሰኖቱሉ  ስ  1) የአፍንጫ ህመም፤   2)  
ሱማማር  ስ  የጥጃዎች ማዯሪያ፤  
ሱማኤኑግ  ስ  የፍየሌ ግሌገልች ማዯሪያ፤  
ሱማኤዱት  ስ  የፍየልች ማዯሪያ፤ ጉረኖ፡፡  
ሱም  ስ  1. የከብቶች ማዯሪያ፤ በረት፡፡ 2.  የማናቸውም የቤት 
 እንሰሳት ማዯሪያ ቦታ፡፡  
ሱቤ  ስ  የበግ ግሌገሌ፤  
ሱዾ ስ  ከፍየሌ ጭራ የሚሰራ፤ እህሌ በዴንጋይ ወፍጮ በሚፈጭበት 
 ጊዜ፣ ከወፍጮው ግራና ቀኝ ጠርዝ አካባቢ የሚፈሰውን 
 ደቄት ወይም እህሌ ወይም ቆሻሻ ሇመጥረግ፣ እንዱሁም 
 እህለ ተፈጭቶ ከተጠናቀቀ በኋሊ፣ ራሱን ወፍጮውንና 
 የደቄቱን ቋት ሇማጽዲት የሚያገሇግሌ መጥረጊያ፡፡ 

 ሱዾ 
ሲሚርቴ  ስ  የወንደ ወገኖች፣ ሌጃቸው ከሌጃቸው ጋር ጋብቻን 
 እንዴትፈጽም ፈቃዯኝነታቸውን ሇገሇፁት፣ ሇሴቷ ወገኖች 
 ቡና፣ ማርና ትምባሆ በስጦታ መሌክ የሚሰጡበት ባህሊዊ 
 ሥርዓት፡፡  
ሲብን  ስ  ቅቤ  
ሳላ  ስ  ሚስት  
ሳሌታ ማያት  ስ  ሁሇተኛ ሚስት፤  
ሳሌታቦኦት  ስ  የመጀመሪያ ሚስት፤  
ሳሌታጌርካባብኤ  ስ  ባሌ የሞተባት ሴት፤  
ሳንድይቴ  ስ  1. ቀብር፡፡ 2. መቃብር፡፡  
ሳኤ  ስ  ሊም  
ሳይ  ስ  ባህሊዊ መሪ የሆነ ሹም መኖሪያ ቤት የሚከዯንበት፣ ቁመቱ 
 አጭር የሆነ የሣር ዓይነት፡፡  
ሳዲጎራ  ስ  በኮንሶ ውስጥ የሚመረት፤ ከጥጥ የሚሰራ፤ አዋቂ 
 ወንድች ብቻ የሚሇብሱት የዘወትር ሌብስ፡፡  
ስምርቴ  ስ  ባህሊዊ ንጉሥ (መሪ) ወይም ቃሌቻ የሆነ ሰው ብቻ 



 የሚይዘው፤ ሁሌጊዜ ቅቤ የሚቀባ፤ በግጭት ውስጥ የገቡ 
 ወይም በፀብ ሊይ የሚገኙ ሁሇት ቡዴኖችን ወይም 
 ግሇሰቦችን ከገቡበት ግጭት ሇመግታት ወይም ፀቡን 
 ሇማስቆም የሚገሇገለበት፤ መንፈሳዊ ተግባራት ወይም 
 ላልች ሰዎች ሉፈፅሟቸው የማይቻሊቸውን ዴርጊቶች 
 የሚፈፅሙበት፤ መካከሇኛ ቁመት ያሇው፤ ወዛም በትር፡፡  
ስሪ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፤ አሌጋ መሳይ የሴቶች መኝታ፡፡  
ስርጋት  ስ  እብዴ  
ሶ  ስ  ስጋ  
ሶሉ  ስ  ከማሽሊና ከበቆል ደቄት የሚሰራ ቀጭን ሙቅ፡፡  
ሶምቦት  ስ  የከብት ወይም የፍየሌ ሳምባ በሽታ፡፡  
ሶሪዮ  ስ  ኣርቦሬዎች ሇከብቶቻቸው ሣር እንዱበቅሌሊቸው፣  
 የሚበቅሇው ሣርም ሇከብቶቻቸው እንዱስማማ፤ ዘመኑ 
 የሰሊም፣ የጤና፣ የጥጋብና የስኬት እንዱሆንሊቸው 
 ሇመሇማመን ሲለ የሚያከብሩት ባህሊዊ ክብረ በዓሌ፡፡  
ሶራ ሀራት  ስ  ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ፤ በእንቅስቃሴ ወይም በጭፈራ 
 ጊዜ ዴምፅ እንዱፈጥሩ ተዯርገው በተዯረዯሩ በፍየሌ 
 ኮቴዎች፣ የተሇያዩ ቀሇማት ባሊቸው ጨላዎችና በላልች 
 መሰሌ ባህሊዊ ቁሳቁሶች ያጌጠ፣ የተዋበ፤ ሌጃገረድች ብቻ 
 ከወገብ በሊይ የሚሇብሱት የሌጃገረድች የዘወትር ሌብስ፡፡   
ሶራ ኡታንቴ  ስ  ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ፤ የሴት ሙሽራ ሌብስ፤ 
 ቀሚስ፡፡  
ሶዲ  ቅ  በማህበረሰቡ ዘንዴ ታሊቅ ክብር ያሇው፤ ሇክብሩ ሲባሌ 
 በጋብቻ ዘመድቹ ዘንዴ መዯበኛ ስሙ ‹‹አይነኬ›› የሆነ 
 ወይም ጋብቻው ከተፈፀመበት ዕሇት ጀምሮ በሚስቱ 
 ወገኖች ዘንዴ ‹‹ሶዲ›› በሚሌ እንጂ፣ በመዯበኛ ስሙ 
 ‹‹እገላ›› ተብል በምንም ሁኔታ የማይጠራ ሰው፤ አማች፡፡   
ሶፊቴ  ስ  የማይናዯፍ የእባብ ዓይነት፡፡  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ሸ 
 
ሹንቁር  ስ  በብሔረሰቡ ዘንዴ ታሊቅ ባህሊዊ ፋይዲ ያሇው፤ ባህሊዊ 
 መሪዎች ወይም የሀገር ሽማግላዎች የተሇያዩ ባህሊዊ 
 ሥርዓቶችን በሚፈፅሙበት ወይም በሚያስፈፅሙበት ጊዜ 
 ወይም ሌጃገረዴ ሇማጨት በሚሄደበት ጊዜ ብቻ 
 የሚይዙት፤ ከወዯ አናቱ ቆሌመም ያሇ፤ ላልች 
 የህብረተሰብ ክፍልች ከሚይዙት የተሇየ በትር፤  

 ሹንከቁር 
ሻር  ስ  ጠሇፋ  
ሻሺ  ስ  የኣርቦሬ ወንድች ከጭንቅሊታቸው ሊይ የሚጠመጥሙት፤ 
 በተሌቴላ (በቦረና) በኩሌ የሚገባ፤ በፋብሪካ የሚመረት፤ 
 50 ሣ.ሜ ስፋትና እስከ 2 ሜትር የሚዯርስ ቁሜት ያሇው፤ 
 ነጭ የአቡጀዱ ጨርቅ፡፡    
ሻቅ  ስ  1. ወባ፡፡ 2. የወባ በሽታ፡፡  
ሼራ  ስ  የተቅማጥ በሽታ፡፡  
 
 

ቀ 
 
ቀዌ  ስ  ጠብመንጃ ወይም የጦር መሣሪያ፡፡  
ቁሊም  ስ  ቡናን ከእንስራ ወይም ከዴስት ወይም ከተፈሊበት ዕቃ 
 ሇመጭሇፍና ወዯ መጠጫው ዕቃ ሇመጨመር 
 የሚያገሇግሌ፤ አንገተ - ረጅም፣ ከአልል ትንሽ ከፍ የሚሌ 
 ሆዴ (ስፋት) ካሇው ቅሌ የሚሰራ፤ አንገቱ እጄታ፣ ሆደ 
 ዯግሞ መጭሇፊያ ሆኖ የሚያገሇግሌ፤ ጭሌፋ፡፡   



  ቁሊም 
ቂዬ  ስ  ወንዴ ሌጆች ኢሊማ ሇመሇማመዴና እራሳቸውን ሇማዝናናት 
 የሚጠቀሙበት ቀስት፡፡  
ቂዬካሌ  ስ  በመጠኑና በዓይነቱ ከላልች ቀስቶች ሁለ የሚሌቅ፤ 
 አዋቂ ወንድች ብቻ ሇአዯን የሚጠቀሙበት ቀስት፡፡  
ቃሊቴ  ስ ሴቶች የቆዲ ሌብሶቻቸውን ሇማጠን የሚጠቀሙት 
 የእንጨት ዓይነት፡፡ 

  ቃሊቴ 
ቃማን  ስ  አሬራ ወተት፡፡  
ቃሬን  ስ  ጦጣ  
ቃቤ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፤ ከአንገቱ በሊይ የተሇያየ መጠንና ቀሇም 
 ባሊቸው ጨላዎች ያጌጠ የፍቅረኛ ቅቤ መያዣ ዕቃ፡፡  

 ቃቤ 
ቃቤስብን  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፤ ውጭኛው አካለ በጨላ ያጌጠ፤ 
 ቡናን ሇማቀዝቀዝ ሲባሌ፣ ዕቃውን ወዱያ ወዱህ 
 ሇማወዛወዣነት የሚሆን ቀጭን የቆዲ ማንጠሌጠያ ገመዴ 
 ያሇው የፍቅረኛ ቡና መጠጫ ዕቃ፡፡ 



 ቃቤስብን 
ቃች  ስ  በቁጥር ከአስር በሊይ የሆኑ የመቃብር ሊይ ዴንጋዮች ወይም 
 የመቃብር ሊይ ምሌክቶች፤ ኣርቦሬዎች የአንዴን ሰው 
 መቃብር ከላሊው ሰው መቃብር ሇመሇየት ሲለ ከመቃብር 
 ሊይ የሚተክሎቸው፣ ከአስር በሊይ የሚሆኑ ዴንጋዮች፡፡ 
 በአንዴ መቃብር ሊይ የሚተከለት ዴንጋዮች ብዛት እኩሌ 
 ቢሆንም፣ ዓይነታቸው ግን ከመቃብር መቃብር ይሇያያሌ፡፡ 
 በእያንዲንደ መቃብር ሊይ የሚዯረጉት ዴንጋዮች በምንም 
 መሌኩ አይመሳሰለም፡፡ ሟቾቹ ከተቀበሩ ወይም 
 ማህበረሰቡ ያንን አካባቢ ሇቆ ከሄዯ ብዙ ዓመታት 
 የተቆጠረ ቢሆን እንኳን፣ በእነዚህ ዴንጋዮች አማካይነት 
 የትኛው የማን መቃብር እንዯሆነ መሇየት ይቻሊሌ፡፡ 
 እንዱሁም፣ በህፃንነቱ አባቱን በሞት የተነጠቀ አንዴ ወንዴ 
 ሌጅ ትሌቅ ሌጅ ከሆነ በኋሊ፣ በዴንገት ‹‹የአባቴን መቃብር 
 አሳዩኝ›› ባሇ ጊዜ፣ ኣርቦሬዎች ካሇ ችግር፣ ‹‹ቃች›› 
 በሚሎቸው በእነዚህ የመቃብር ዴንጋዮች አማካይነት 
 ‹‹የአባትህ መቃብር ይኸኛው ነው›› ብሇው ማሳየት 
 ይችሊለ፡፡ 
ቃወት  ስ  ቃሌቻ ወይም የቃሌቻ መንፈስ አሇበት ተብል የሚታመን 
 ሰው፡፡  
ቃጡሬ  ስ  ዴመት  
ቄላቴ  ስ  ቀበሮ  
ቅላ  ስ  ብጉንጅ  
ቆሬ  ስ  ዛፍ  
ቆር  ስ  እንጨት  
ቆርሳ  ስ  መዴኃኒት  
ቆርቄሳ  ስ  ዘንድ  
 
 
 
 
 
 



በ 
 
በሊንቴ  ስ  ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ፤ ከወገብ በታች ከፊትና ከኋሊ 
 የሚሇበስ፤ ባሇ ሁሇት ተካፋች የሆነ፤ የሌጃገረዴ የዘወትር 
 ሌብስ፡፡  
ቡሩ  ስ  የበቆል ወይም የማሽሊ ገንፎ፡፡  
ቡርሶ  ስ  ማሽሊ የምትበሊ የወፍ ዓይነት፡፡  
ቡሳዌኤገት  ስ  የደር እንሰሳት  
ቡታማ  ስ  ከቆንጥር የሚሰራ፤ የከብቶች በረት በር መዝጊያ፡፡  
ቢሪት  ስ  አንዴ ወጥ ሆኖ፣ ከወዯ ጫፉ ሶስት ጣት መሳይ ጉጦች 
 ካሇው እንጨት የሚሰራ፤ ከበቆል፣ ከማሽሊ፣ ወዘተ ደቄት 
 የሚዘጋጀውንና በብሔረሰቡ ቋንቋ ‹‹ማንቀሌ›› በመባሌ 
 የሚታወቀው ሙቅ፣ በስል ከእሳት ከወረዯ በኋሊ 
 ሇማቀዝቀዝ የሚያገሇግሌ ማማሰያ፡፡ (‹‹ማንቀሌ››ን 
 ተመሌከት)፤  
ባራ  ስ  በበጋ ወቅት ጥሊ ከሇሊ ሆኖ እንዱያገሇግሌ በሚሌ፣ 
 ከቤተሰብ ዋና መኖሪያ ቤት ጋር ተያይዞ፣ ከጭራሮ 
 እንጨቶች የሚሰራ የመጠሇያ ዓይነት፡፡  
ባቴ  ስ  ሴቶች የቆዲ ሌብሶቻቸውን ሇማጠን የሚገሇገለት፣ ጥሩ 
 መዓዛ ያሇው የእንጨት ዓይነት፡፡ (‹‹ቃሊቴ››ን ተመሌከት)  
ቤቅ  ስ  ዓሳ  
ብር  ስ  ጎሣ  
ብርጃንቴ  ስ  ዯረቅ የዋንዛ እንጨቶችን እርስ በርሳቸው በማፋተግ 
 እሳት የመፍጠሪያ ዘዳ፡፡  
ብቼ  ስ  ውኃ  
ብቼይጌሬኤቃት  ቅ  ነፍሰ ጡር  
ቦይ  ስ  ሇቅሶ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ተ 
 
ቱሉ  ሶምቦት  ስ  የሳምባ በሽታ  
ቱሌ  ስ  በሽታ (‹‹ዹኩብ››ን ተመሌከት)  
ቲሼ  ስ  እሸት  
ቲኬ  ስ  1. ቡና 2. ሌክ እንዯ ቡና ፍሬ፣ የቡናው ገሇባ ተቆሌቶ 
 ከተወቀጠ በኋሊ፣ በእሳት ሊይ በተጣዯ አነስተኛ እንስራ 
 ውስጥ ጨምሮ በማፍሊት የሚጠጣ ቡና፡፡  
ቲኬ ዯሬተ  ስ  ከሸክሊ የሚሰራ፤ የቡና ማፊያ እንስራ፡፡  
ታሊ  ስ  እርጎ  
ታባ  ስ  ባህሊዊ ጨዋታ (ሇሁለም ጨዋታዎች ያገሇግሊሌ)  
ታካማዯሌ  ቅ  መሃን ሴት፤  
ትራ  ስ  ጉበት  
ቶፍ  ስ  እባብ  
 

ቸ 
 
ቻር  ስ  ነብር  
ቾሮ  ስ  በሰርግ ወቅት ብቻ የሚዘፈን ባህሊዊ ዘፈን፡፡  
 

ነ 
 
ነቤቱሉ  ስ  የጆሮ ህመም  
ነፈሊ  ስ  እርግማን  
ናብ  ስ  ባህሊዊ መሪዎች ወይም ያገር ሽማግላዎች ባህሊዊ ዲኝነት 
 ሇማየት የሚሰየሙበት አዯባባይ፡፡  
ናን  ስ  ረጅም እንጨት ሆኖ፣ ጫፉ ከሁሇቱም በኩሌ ስሇት ያሇው 
 ሹሌ ብረት የተሰካበት የአዯን መሣሪያ፤ ጦር፡፡  
ናጋይ  ስ  ሰሊም  
 
 
 
 
 
 
 
 



ኔቅ  ስ  አንበሳ  
ንዬ ሩቤ  ስ  በፉከራ በሬ አንገት ሊይ የሚዯረግ፣ ከቆዲ ተሰርቶ 
 በድቃ ያጌጠ ቀበቶ፡፡  

   ንዬ ሩቤ  
 

ኘ 
 
ኞርመ  ስ  ፀብ፤ ግጭት፤ አሇመግባባት፡፡  
 
 
 

አ 
 
አሀንቴ  ስ  ከእንጨት ሥራ ሥር የሚሰራ፤ የወተት መያዣ ዕቃ፡፡  
አራር  ስ   ከእንጨት የሚሰራ፤ ዕቃ በጀርባ ሇማዘሌ የሚያገሇግሌ፤ 
 ቅርጫት፡፡ 

  አራር 
አራብ  ስ  ዝሆን  
አራዋቀት  ስ  መብረቅ  
አር  ስ  1. እንዯ ጌሾ ያሇ፤ ጠጅን የሚያፈሊ ተክሌ፡፡ 2. ኮርማ በሬ፡፡  
አርቦሬ  ስ  1. አፈርማ፣ ዲሇቻ ቀሇም፡፡  2. በዯቡብ ክሌሌ፣ በዯቡብ 
 ኦሞ ዞን፣ በሏመር ወረዲ ውስጥ የሚገኝ የቀበላ ስም፡፡  3. 
 በዯቡብ ክሌሌ ውስጥ ከሚገኙ ብሔረሰቦች መካከሌ 
 የአንደ መጠሪያ፡፡  
አባሳ  ስ  ንፍሮ  



አንጋፋ ብሬት  ስ  የጎሣ መሪ፤  
አንጋፍ  ስ  ሇቤተሰቡ የመጀመሪያ የሆነ ወንዴ ሌጅ፤ ታሊቅ፡፡  
አው  ስ  አጎት፤ የእናት ወንዴ፡፡  
አይዯሇ  ስ  ወሊዴ ሴት  
አይዯሊ  ስ  ወሊዴ ከብት  
አጋሊ  ስ  አጥር  
አጎኛ  ስ  አባጎርባ  
ኡባይ  ስ  ግሪሳ ወፍ  
ኡቱብ ስ 1. ከጠንካራ እንጨት የሚዘጋጅ፤ የቤት ምስሶ፡፡ 
 በኣርቦሬዎች ዘንዴ ሴቶች ምጥ ሲበረታባቸው የቤቱን 
 ምስሶ ይዘው እንዱያምጡ ይዯረጋለ፡፡ ይህን ካዯረጉ 
 ወዱያው ይገሊገሊለ ተብል ይታመናሌ፡፡ 2. ባሊ፡፡  
ኢን  ስ  ሌጅ፤ ህፃን፤ ትንሽ ሌጅ፡፡  
ኢያወሬት  ስ  የቤተሰብ መሪ፤ አባት፡፡  
ኣሀንቴ ኢያዎሪት  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፤ የባሌ ወተት መያዣ ዕቃ፡፡  

 ኣሀንቴ ኢያምሪት 
ኣካ  ስ  ሴት አያት  
ኣዲ  ስ  1. በዓሌ 2. ዯንብ  
ኤላም  ስ  ወንዴ በግ፤  
ኤሩጅ  ስ  ትውከት  
ኤሬ  ስ  ሽበት (የፀጉር) 
ኤርሜት  ስ  ጉንፋን  
ኤሲ  ስ  ቅዴመ አያት፡፡  
ኤሴ  ስ  ወንዴ አያት  
ኤኑ  ስ  ወተት  
ኤኑግ  ስ  የፍየሌ ግሌገሌ  
ኤደም  ስ  ጡት  
ኤደም ታካ  ስ  የመጨረሻ ሌጅ  
ኤዳቱሌኦ  ስ  የጡት በሽታ  
ኤገት  ስ  እንዯ ቅርጫት ያሇ፤ የተሇያዩ ቁሳቁሶችን ሇማዘያነት 
 የሚያገሇግሌ ዕቃ ሇመስራት የሚያገሇግሌ የሥር ዓይነት፡፡  
ኤጌኤ  ስ  እናት  



ኤግቡሬ  ስ  በአርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች መካከሌ 
 የአንደ መጠሪያ፡፡  
ኤፌይ  ስ  ሜዲ  
እሪ  ስ  ዝናብ  
እርርምሜ  ስ  ውጋት  
እርጃት  ስ  ጪስ  
እንዸቱሊ  ስ  የዓይን ህመም  
እንግሮ  ስ  ቅማሌ  
ኦሆ አርቦሬ  ስ  የአርቦሬ ቋንቋ  
ኦሆሊ ኢገት  ስ  የሜዲ አህያ፡፡ የሜዲ አህያን የገዯሇ አንዴ የኣርቦሬ 
 ወንዴ ሁሇት ባህሊዊ ሌማድችን ይፈፅማሌ፡፡ አንዯኛው፣ 
 ግዯይ መጣለን ወይም ጀግና መሆኑን ሇማሳወቅ ሲሌ፣ 
 ከገዯሇው የሜዲ አህያ ቆዲ ሊይ ትንሽ ቆርጦ በመውሰዴ 
 በክንደ ሊይ የሚያስር መሆኑ ሲሆን፣ ላሊው፣ ሴት 
 ፍቅረኛውም የጀግና ወዲጅ በመሆኗ እንዴትኮራና ላልቹን 
 እንዱታስቀና፣ በተመሣሣይ መሌኩ ከሜዲ አህያው ሊይ 
 ከቀዯመው ሳሳ ያሇ፣ ትንሽ ቆዲ ቆርጦ በማምጣት 
 ‹‹እሰሪው›› ብል የሚሰጣት መሆኑ ነው፡፡ እሷም ቆዲውን 
 በግሌፅ በሚታይ ሥፍራ፣ በእግሯ ሊይ ታስረዋሇች፡፡  
ኦሆሌ  ስ  አህያ  
ኦሊ  ስ  ጎረቤት  
ኦሌሞቅ  ስ  በአርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጎሣዎች መካከሌ 
 የአንደ መጠሪያ፡፡  
ኦሌጋት  ስ  የሬሣ መገነዣ ቃጫ፤  
ኦት  ስ  ከብት  
ኦኮ  ስ  ከበሬ ቆዲ የሚሰራ፤ እንዯ ብርዴ ሌብስ በጣም ወፍራም 
 ያሌሆነ፤ በሰርግ ቀን ብቻ የሙሽሪት የቅርብ ዘመዴ የሆኑ 
 አሮጊት ሴቶች የሚሇብሱት፤ ዘመዴ ያሌሆነ ሰው 
 የማይሇብሰው፤ ከሰርግ ቀን ውጭ በቅቤ ታሽቶ ቤት 
 ውሰጥ የሚቀመጥ፤ ባህሊዊ ሌብስ፡፡  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ኦኮላ ኤዲት  ስ  ከቆዲ የሚሰራ፣ የፍየሌ ወተት ማሇቢያ ዕቃ፡፡  
ኦኮላ ኦት  ስ  ከቆዲ የሚሰራ፤ የሊም ወተት ማሇቢያ ዕቃ፡፡ 

 ኦኮላ ኦት 
 
 
 
 

ከ 
 
ከር  ስ  ውሻ  
ከርነት  ስ  ባህሊዊ መሪ ወይም ባህሊዊ ንጉሥ፤ አሌኮሌ መጠጦችን
  እንዲይጠጣ፣ ከተማ መውጣት እንዲያዘወትር እና 
 የመሳሰለ ላልች ገዯቦች የተጣለበት፤ ጧት በማሇዲ 
 ተነስቶ፣ በባድ ሆደ የፈሊ ቡና ቀምሶ ‹‹እንትፍ፣ እንትፍ›› 
 እያሇ ሇአካባቢው፣ ሇሀገሩና ሇህዝቡ ዘሊቂ ሠሊምና 
 ብሌፅግና መፀሇይ፤ መመረቅ፤ ግጭቶችን መፍታት፤ ሌዩ 
 ሌዩ ባህሊዊ ሥርዓቶችን መምራት ወይም መፈፀም፣ ወዘተ. 
 ዋና ተግባሩ ሇሆነ የብሔረሰቡ አባሌ የሚሰጥ የማዕረግ 
 ስም፡፡ የአርቦሬ ባህሊዊ ንጉሥ ከሚያከናውናቸው 
 ተግባራት መካከሌ፣ የተዘራው አዝመራ ዯርሶ ወይም አሽቶ 
 ከመበሊቱ  በፊት፣ በሚከተሇው ሁኔታ የሚከናወነውን 
 ባህሊዊ የምርቃት ሥርዓት ማስፈፀም አንደ ነው፡፡ 
 በአርቦሬዎች ዘንዴ፣ ‹‹የዯረሰ አዝመራ ሣይመረቅ ከተበሊ 
 በረከት የሇውም፣ ...›› ተብል ይታመናሌ፡፡ ሇዚህ ሲባሌ፣ 
 በየአካባቢው ካሸተው አዝመራ ትንሽ፣ ትንሽ ተቆርጦሇት፣ 
 ባህሊዊውን ንጉሥ ጨምሮ፣ ላልች ባህሊዊ መሪዎች፣ ያገር 
 ሽማግላዎችና ያካባቢው ነዋሪዎች እስካለበት ዴረስ 
 እንዱመጣ ይዯረጋሌ፡፡ የመጣውን እሸት ሌጆች በእሳት 
 ይጠብሱታሌ፡፡ የተጠበሰውን እሸት በሌብስ አዴርገው 
 ሇባህሊዊው ንጉሥ (‹‹ሇከርነቱ››) ሲያቀርቡሇት ይመርቃሌ፡፡ 
 ከዚያ በኋሊ እሸት በሁለም የብሔረሰቡ አባሊት ዘንዴ 
 መበሊት ይጀምራሌ፡፡     



ከስ  ስ  ወጣት ወንድች ከሌጅነት ወዯ አዋቂነት ዯረጃ የሚሸጋገሩበት 
 ወይም ከአንደ የትውሌዴ እርከን ወዯ ላሊ የትውሌዴ 
 እርከን የሚሸጋገሩበት ባህሊዊ ሥርዓት፡፡  
ከዱሶ  ስ  ምዴጃ  
ኩሩማ እኑት   ስ  በተሇያየ መጠን ከእንጨትና ከቅሌ የሚሰሩ፤ 
 በድቃ ያጌጡ የቆዲ እጄታዎች ያሊቸው የወተት መያዣ 
 ዕቃዎች፡፡ 

 ኩሩማ እኑት 
ኩሬ  ስ  ዘፈን  
ኩደ  ስ  ጎተራ  
ካሊንቴሂዮ የዋያያ  ስ  ሙሽሮችና ህፃናት የሚጫወቱት ባህሊዊ 
 የጨወታ ዓይነት፡፡   
ካራ  ስ  ወንበር  
ካሬ ቃውሆት  ስ  የቃሌቻ በር  
ካሬ ፍርቶ  ስ  የአርቦሬ አዋቂዎች የባህሌ በር፡፡  
ካርሜ ቲኬት  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፤ አነስ ያሇ መጠንና ስፋት ያሇው፤ 
 ጎዴጓዲ ሣህን የሚመስሌ፤ የቡና መጠጫ ዕቃ፡፡  
ካርሜ ዲኑት  ስ  ዯርቆ ፍሬው ከወጣሇት ቅሌ የሚሰራ፣ በዛጎሌ 
 ያጌጠ እጄታ ያሇው፣ እንዯ በሶ ጭብጦ ሊሇ ምግብ 
 (ሇ‹‹ኩርኩፋ››) መያዣነት ወይም ማቅረቢያነት 
 የሚያገሇግሌ ዕቃ፤ ሣህን፡፡  

 ካርሜ ዲኑት 
ካች  ስ  እንዯ አስም ያሇ፣ ዯረት የሚያሳምም በሽታ፡፡  
ካእማ  ስ  እጮኛ፤ የሴት ጓዯኛ፡፡  
ካከኖ  ስ  መሀሊ  
ካጵ  ስ  የተሰበረን የእንስሳ እግር መሌሶ የመጠገን ወይም ቀዴሞ 



 ወዯ ነበረበት እንዱመሇስ የማዴረግ ባህሊዊ የሕክምና 
 ዘዳ፡፡  
ኬዱት  ስ  ዝንብ  
ኬዳቴ  ስ  1. ንብ  2. ማር  
ክርማቶ  ስ  ወፍ  
ክዱሶ  ስ  ጉሌቻ  
ኮሊ ክርማቴ  ስ  የወፍ ሊባ  
ኮሌኮላ  ስ  አነስተኛ መጠን ካሇው ከኤሉ የውጭኛው አካሌ 
 የሚሰራ በገመዴ ተዯርጎ በአንገት ሊይ የሚታሰር የፍየሌ 
 ቃጭሌ፡፡ 

   ኮሌኮላ 
ኮምባት  ስ  እንዯ ሰንበላጥ ያሇ፤ ባህሊዊ መሪ ከሆኑት ሹማምንት  
 ውጭ ያለት የብሔረሰቡ አባሊት ሇመኖሪያ ቤት ኪዲንነት 
 የሚጠቀሙት የሣር ዓይነት፡፡  
ኮምቦሌቻን  ስ  በኣርቦሬዎች ዘንዴ በጣም ጠቃሚ የሆነ፤ እንዯ 
 አሌቤን፣ ክሊንሽኮቭ፣ ወዘተ. የመሳሰለ፣ ውጫዊው 
 አካሊቸው በከፊሌ እንጨት የሆኑ ጠብመንጃዎች የእንጨት 
 ክፍለ ሲበሊሽባቸው፣ ሌክ በፋብሪካ እንዯ ተቀረፀ አዴርጎ 
 መሌሶ ሇመሥራት የሚያገሇግሌ የዛፍ ዓይነት፡፡ ከሊይ 
 የተጠቀሰውን ዓይነት ጠብመንጃ ያሊቸው የብሔረሰቡ 
 አባሊት፣ የመሣሪያቸው የእንጨት ክፍለ ሲያረጅባቸው 
 ወይም በሆነ አጋጣሚ ቢሰበር ‹‹ኮምቦሌቻን›› የሚባሇውን 
 እንጨት በመጠቀም ጠብመንጃውን መሌሶ 
 ወዯሚያዘጋጀው ግሇሰብ ዘንዴ በመሄዴ በአዱስ መሌክ 
 እንዱሰራሊቸው ማዴረግ የተሇመዯ ተግባር ነው፡፡ 
 ብሔረሰቡ በዚህ ዘዳ ዛሬም ዴረስ በመጠቀም ሊይ 
 ይገኛሌ፡፡ የእንጨቱንም ዝርያ ጠብመንጃውን መሌሶ 
 ከሚጠግንሊቸው ወይም ከሚሰራሊቸው ሰው በስተቀር 
 ማንም ሰው በስሙ እንጂ፣ በዓይኑ አይቶት እንዯማያውቅ፣ 
 እስከ ዛሬም ዴረስ ሚስጥር ሆኖ መቆየቱ ይነገራሌ፡፡   
ኮራት  ስ  ወንዴ ፍየሌ  
ኮር  ስ  1. ሇእህሌ ወይም ሇመገሌገያ ዕቃዎች ማስቀመጫነት 
 የሚያገሇግሌ ቆጥ፤  2. ስብሰባ  



ኮቦ  ስ  ጫማ  
ኮቦ ከርነት  ስ  ከበሬና ከፍየሌ ቆዲ የሚሰራ፤ ላልች የህበረተሰብ 
 ክፍልች እንዱያዯርጉት የማይፈቀዴሊቸው፤ የባህሊዊ መሪ 
 መጫሚያ፡፡  
 
 
 
ኮና  ስ  ማማ  
ኮዳ ሙዴ  ስ  ከብረት የሚሰራ፤ በገመዴ ተዯርጎ በሊም አንገት ሊይ 
 የሚታሰር፤ በእንቅስቃሴ ጊዜ ዴምፅ የሚያሰማ፤ የሊም 
 ቃጭሌ፡፡ 

 ኮዳ ሙዴ 
ኮዳ ጋሌ  ስ  በግመሌ አንገት ሊይ የሚታሰር፤ የግመሌ ቃጭሌ፤  

ጌጥ፡፡  
 

ወ 
 
ዋሊ  ስ  በቆል፣ ማሽሊ የምትበሊ የወፍ ዓይነት፡፡  
ዋራች  ስ  ጅብ  
ዋቅ  ስ  አምሊክ፤ ፈጣሪ፤ እግዚአብሔር፤ ሰማይ  
ዋናብቼንዋርባ  ስ  ማንኛውም የውኃ መቅጃ ዕቃ (ቅሌ፤ እንስራ፤ 
 ጄሪካን፣ ...ወዘተ) 
ዋናብቼኛንኢጋ  ስ  ማንኛውም የውኃ መጠጫ ዕቃ (የውኃ መጠጫ 
 ቅሌ፣ ኩባያ፣ ...ወዘተ)  
ዋናከዳቴቃት  ስ  ማንኛውም የማር መያዣ ዕቃ (ቅሌ፣ ጄሪካን፣ 
 ...ወዘተ)  
ዋወዴ  ስ  ምርቃት  
ዎሪ  ስ  ቤተሰብ  
 
 
 



ዘ 
 
ዛሄ  ስ  ሞት  
ዛው  ስ  ውኃ ዋና  
ዜሉእ  ስ  እባጭ  
 
 
 

የ 
 
ዮብ  ስ  ጉዴጓዴ  
 
 
 

ዯ 
 
ዯሄሌሜ  ስ  የውርስ ጋብቻ  
ዯኖ  ስ  ዴንገተኛ ሞት  
ደሌቴኡራፋ  ስ  ሇማንኛውም ሰው በመኝታነት የሚያገሇግሌ ቆዲ፡፡  
ደማር  ስ  በጋብቻ ሥርዓት ወቅት፣ የሙሽሪት ቤተሰቦች 
 የሚመርጧት ጊዯር፡፡  
ደም  ስ  ከጥንቸሌ ጭራ የሚሰራ፣ ወንድች በጭፈራ ጊዜ 
 በማጌጫነት የሚጠቀሙት ጌጥ ፡፡  
ደርማይቶ  ስ  ‹‹ኣሌሞቅ›› ሇሚባለ፣ ሇባህሊዊ የነገሥታት ጏሳዎች 
 ብቻ፣ በሞታቸው ጊዜ ሟችን ሇማወዯስ፣ ሏዘንተኞችን 
 ሇማፅናናት ሲባሌ የሚዘፈን ባህሊዊ የሇቅሶ ዘፈን፤ ሙሾ፡፡ 
 ዘፈኑ የሚዘፈነው በሁለም የሕብረተሰብ ክፍልች፣ ከሟቹ 
 መኖሪያ ቤት ፊት ሇፊት፣ ትንሽ ወጣ ተብል ሲሆን፣ ሇዚህ 
 ሲባሌም በመጀመሪያ ብዙም ጥሌቀት የላሇው፣ ትንሽ ክብ 
 ጉዴጓዴ በመዝፈኛው ሥፍራ ይቆፈራሌ፡፡ ጉዴጓደ ሟቹ 
 የሚቀበርበት ባይሆንም፣ የመቃብሩ ተምሳላት እንዯሆነ 
 ተዯርጏ ይወሰዲሌ፡፡ ሥርዓቱንም ወንድችና ሴቶች ክብ 
 ሰርተው ጉዴጓደን በመዞር ያከናውኑታሌ፡፡ በዚህም፣ 
 ሴቶች በአርቦሬዎች ዘንዴ ‹‹ድሌቲ ኦት›› በመባሌ 
 የሚታወቀውን ዯረቅ ቆዲ እንዯ ከበሮ እየመቱ የሟችን 
 ጀግንነት፣ ዯግነት፣ አስተዋይነት፣ ሇጋሽነት፣ ወዘተ. እያነሱ 
 በዜማ ሲያሇቅሱሲያቀነቅኑ፣ ወንድች ዯግሞ 



 ይቀበሎቸዋሌ፡፡ በዚህ መሀሌ የሟች ዘመዴ የሆነ አዱስ 
 ዯራሽ ሇቀስተኛ ቢኖር እንኳን፣ ማሌቀሱን ትቶ፣ ከዘፈኑ 
 ይቀሊቀሊሌ፤ ስንኝ በመዯርዯር ሟች ዘመደን ያወዴሳሌ 
 ወይም ላልች ስሇ ሟቹ እያለ የሚያሇቅሱትን እያዲመጠ 
 ይፅናናሌ ወይም ያሇቅሳሌ፡፡ በዚህ መሌክ፣ በዚህ ሥርዓት 
 ሊይ በሴቶች የሚዯረዯሩት ግጥሞች አዝናኝም፣ አስሇቃሽም 
 ናቸው፡፡   
ዱቃዋ  ስ  የሥጋ ዘመዴ  
ዲሩማ ካራብ  ስ  ከዛጏሌና ከጉሬዛ ጭራ የሚሰራ፤ ወንዴ ወጣቶች 
 በጭፈራ ጊዜ ከክርናቸው ሊይ የሚያስሩት ጌጥ፡፡ 

 ዲሩማ ካራብ  
ዲኑት  ስ  ከበቆልና ከማሽሊ ደቄት የሚዘጋጅ፣ እንዯ ጭብጦ ወይም 
 በሶ ጭብጦ ያሇ ምግብ፤ ኩርኩፋ፡፡  
ዲንቶ  ስ  በባህሊዊ የአስተዲዯር ተቋም ውስጥ ከሚገኙት፣ ከ‹‹ጃሊባ›› 
 እና ከ‹‹ሙራ›› ቀጥል በሶስተኛ ዯረጃ ሊይ የሚገኝ 
 የሥሌጣን እርከን፡፡  
ዲዱ    ስ  የማር ጠጅ  
ዳሬ  ስ  ከሸክሊ የሚሰራ የምግብ መሥሪያ እንስራ  

 ዳሬ 
ዳርት  ስ  ዝንጀሮ  
ድሌቲ ኦት  ስ  በሇቅሶ ዘፈን ጊዜ፣ ሴቶች እንዯ ከበሮ የሚመቱት
  ዯረቅ የከብት ቆዲ፡፡ (‹‹ዲሩማ ካራብ››ን ተመሌከት)  
ድስ  ስ  እንቆቅሌሽ  
 



 
ድይማ  ስ  በሰርግ ሥርዓት ወቅት አሮጊቶች ብቻ የሚጫወቱት 
 ባህሊዊ ጭፈራ፡፡ 
 
 
 

ዸ 
  
ዹኩባ ትራ  ስ  የጉበት በሽታ (የፍየሌ) 
ዹኩባ ከር  ስ  የውሻ በሽታ  
ዹኩባ ክርማቴ  ስ  የወፍ በሽታ  
ዹኩብ  ስ  በሽታ  
ዼሜት  ስ  ብርዴ  
 

ጀ 
 
ጀሊባ  ስ  በባህሊዊ የአስተዲዯር ሥርዓት ውስጥ የሕግ አስከባሪነቱን 
 ሥራ በበሊይነት የሚመራ ባህሊዊ ሹም፡፡  
ጀኣር  ስ  አሮጊት  
ጂጋ  ስ  ወንዴ ህፃናትን የሚያጠቃ፤ ‹‹በዘር ይተሊሇፋሌ›› ተብል 
 የሚታመን የቆሇጥ በሽታ፡፡  
ጅጊ  ስ  ማሽሊና በቆል የምትበሊ የወፍ ዓይነት፡፡  
ጆራም  ስ  ማንኪያ  
 
 

ገ 
 
ገሌ  ስ  የሴት ሀፍረተ ሥጋ  
ገሙ  ስ  በቆል  
ገረንጉድ  ስ  በአርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጏሣዎች መካከሌ 
 የአንደ መጠሪያ፡፡  
ገርባ  ስ  በአርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጏሣዎች መካከሌ 
 የአንደ መጠሪያ፡፡  
ገብራ  ስ  ‹‹አርቦሬዎች ከአሁን በፊት ይኖሩበት ነበር›› ተብል 
 የሚገመት ቦታ መጠሪያ፡፡  
ጉ  ስ  ዓመት  
ጉሜኩትን  ስ  ግርዛት  



ጉዱንቴ  ስ  ዴቅቅ እስኪሌ ተቀጥቅጦና ውኃው ተጨምቆ ሲጠጣ፣ 
 ሇሆዴ ቁርጠት፣ በተሇይ ‹‹ሴቶች በወሉዴ ጊዜ 
 ሇሚያጋጥማቸው የሆዴ ቁርጠት ህመም ፍቱን መዴኃኒት 
 ነው›› ተብል የሚታመን የእንጨት ዓይነት፡፡   
ጊኛኩ  ስ  የማሽሊ ገሇባ ወይም ቅጠሌ፡፡  
ጋሃ  ስ  ትሌቅ የከብት ቀንዴ፡፡  
ጋሌ  ስ  ግመሌ  
ጋሮራ  ስ  በአርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጏሣዎች መካከሌ 
 አንደ የሆነ፤ በተሇምድ ‹‹የእባብ ዘር›› ወይም ‹‹ሀይሇኛ ዘር›› 
 የሚባሌ ጏሣ መጠሪያ፡፡ የዚህ የ‹‹ጋሮራ›› ጏሣ አባሌ የሆነ 
 ሰው ሲሞት፣ የቀብር ሥርዓቱ ከላሊው ሰው ቀብር ሇየት 
 ይሊሌ፡፡ የሟቹ አስከሬን ሇዚህ ሲባሌ በተዘጋጀው፣ በባሇ 
 መዯገፊያ የእንጨት ወንበር ሊይ ቁጭ ተዯርጏ ወዯ 
 መቃብሩ ሥፍራ ይወሰዲሌ፡፡ አስከሬኑ እዚያ እንዯዯረሰም፣ 
 ከእነ መቀመጫው (ከወንበሩ ሊይ ቁጭ እንዲሇ) ከመቃብሩ 
 ውስጥ እንዱገባ ይዯረጋሌ፡፡ በመቀጠሌም፣ እንዯ ሏረግ 
 እርስ በርሳቸው በተጠሊሇፉና አፈር እንዲያስገቡ ተዯርገው 
 በተጠቀጠቁ እንጨቶች፣ ሇመቃብሩ ክዲን ይዘጋጅሇትና 
 ይከዯንበታሌ፡፡ በመጨረሻም፣ ክዲኑ በሌጃገረድች በተቦካ 
 ጭቃ በሚገባ ከተሇሰነ በኋሊ አፈር ይመሇስበትና የቀብር 
 ሥርዓቱ ያበቃሌ፡፡   
ጋባቦ  ስ  ቀይ ማሽሊ  
ጋንጌ  ስ  በቅል  
ጋዱይ  ስ  ከቆዲ ወይም ከላሊ ጠንካራ ነገር የሚሰራ፤ ሊሞች 
 ሲታሇቡ እንዲይራገጡ ሇመከሊከሌ ሲባሌ፣ የሊሞች የኋሊ 
 እግሮች የሚታሰሩበት ገመዴ፡፡  
ጌሬቱሉ  ስ  የሆዴ ቁርጠት  
ጌር  ስ  ሽማግላ  
ጌርትቢዮት  ስ  የሀገር ሽማግላ፤ እስታራቂ፤ ሸምጋይ፡፡  
ግራች  ቅ  ላባ  
ጎሚች  ስ  ሴቶች የቆዲ አሌባሳትን በጭስ ሇማጠን የሚጠቀሙት 
 የሥራ ሥር ዓይነት፡፡"  
ጎጭ  ቅ  የማትወሌዴ ሊም፤ መሲና፡፡  
ጏላ  ስ  የሴቶች የመውሇጃ ሥፍራ፡፡  
ጏራን  ስ  ጊዯር  
ጏርጃንቴ  ስ  1. ተረት፡፡  2. ጭራቅ፡፡  
ጏንፋ  ስ  ከአቡጀዱ ጨርቅ፣ በእጅ ተሰፍቶ በአዋቂ ወንድች 
 የሚሇበስ ባህሊዊ ሱሪ፡፡   
ጏፎፋቴ  ስ  ከሣር የሚሰራ፤ የወተት ማሇቢያ ዕቃ፡፡ 



 ጏፎፋቴ 
ጓላ ካይማ  ስ  አንዱት የኣርቦሬ ሴት ሣታገባ በፊት፣ ከምትወዯው 
 የወንዴ ጓዯኛዋ ጋር የምትዝናናባት ከወሊጆቿ መኖሪያ 
 ቤት ጋር ተያይዛ የምትሰራ፤ አነስተኛ መጠን ያሊት 
 የፍቅረኞች ጎጆ ቤት፡፡ በኣርቦሬዎች ዘንዴ አንዱት 
 ሌጃገረዴ የወንዴ ጓዯኛ ያሊት መሆኗ የሚታወቀው በዚህ፣ 
 ከወሊጆቿ መኖሪያ ቤት ጋር ተያይዛ በምትሰራው የጎጆ 
 ቤት አማካይነት ነው፡፡ ከአንዴ ቤተሰብ መኖሪያ ቤት ጋር 
 ተያይዛ የተሰራች አነስተኛ ጎጆ ቤት ካሇች ‹‹የእገላ ሌጅ 
 የወንዴ ጓዯኛ አበጀች›› ይባሊሌ፡፡ እንዱህ ዓይነቱ ተግባር 
 በኣርቦሬዎች ዘንዴ አይነቀፍም፡፡ ሌጂቱ እንዱህ በማዴረጓ 
 ከወሊጆቿ ወይም ከማህበረሰቡ የሚዯርስባት አንዲች 
 ተቃውሞ ወይም ቅጣት የሇም፡፡ 
 
 
 
 

ጠ 
 
ጡሬ  ስ  የወር አበባ  
 

ጨ 
 
ጨዋንዛ  ስ  የእንጨት ዓይነት፤  
ጪቶ  ስ  ፍየሌን የሚያጠቃ የእከክ በሽታ፡፡  
ጭሬጏ  ቅ  ወጌሻ  
 
 
 
 



ፈ 
 
ፋርሶ  ስ  ሇዯቦ፣ ሇሰርግ፣ ወዘተ. ከማሽሊ ወይም ከበቆል እህሌ
 የሚዘጋጅ ባህሊዊ መጠጥ፤ ቦርዳ፡፡  
ፋርቶ  ስ  በአርቦሬ ብሔረሰብ ውስጥ ከሚገኙ ጏሣዎች መካከሌ 
 የአንደ ጏሣ መጠሪያ፡፡  
 

ፐ 
 
ፐሌዻ  ስ  የማሽሊን ፍሬ የሚያጠቃ የነፍሳት ዓይነት፡፡ 
 
 



ምዕራፍ አምስት

ኦንጐታ-አማርኛ 
ባህላዊ መዝገበ ቃላት



ያለው መግቢያ 
ብራይሌ በሚል ህብረተሰብ ነው



ሀ 
 
ሀል  ስ  ዯርቆ ፍሬው የወጣሇትን ቅሌ ሇሁሇት እኩሌ በመክፈሌ
 የሚሰራ፣ የጠሊ መጠጫ ዕቃ፡፡ 
ሀሬ  ስ  አህያ 
ሀሻሻካሻ  ስ  ቆል 
ሀሼ  ስ  ሣር፤ ቅጠሌ፡፡ 
ሀቡራይሳ  ስ  አውልነፋስ 
ሀንጫ አይሳቶ  ስ  የዛፍ ቅርንጫፍ 
ሀዱባ  ስ  ቀብር 
ሀዽጊዳ  ስ  አሮጊት 
ሁኔ  ተ.ግ  ቀን 
ሁካት  ስ  ፍቺ መፈፀም፤ የትዲር መፍረስ፤ መሇያየት፡፡ 
ሂዝታ  ስ  የማንኛውም ዛፍ ሥር፡፡ 
 

ሇ 
 
ለካላ ኣይሳይቶ  ስ  ድሮ 
ሊሻ ካዽቤ  ስ  ከበቆልና ከማሽሊ ደቄት ተቦክቶ፣ በዴንጋይ ሊይ 
 ተጠፍጥፎ የሚጋገር የብራይላዎች ባህሊዊ ምግብ፡፡  
ሊፋግሳነ  ስ  ሸረሪት 
ላኣ  ስ  ወር 
 

መ 
 
መዽሳ  ስ  መጅ 
ሙንቶ  ስ  ዯመና 
ሙንቶ አግሳ  ስ  ሰማይ፤ ፈጣሪ፤ አምሊክ፡፡ 
ሚራ  ስ  ጎርፍ 
ሚድ  ስ  ከብር ወይም ከመዲብ የተሰራ፤ በእጅ ሊይ የሚዯረግ፤ 
 ‹‹በእጅ ሊይ እንዲሇ እሽት፣ እሽት አዴርገው ሲያሸቱት፣ 
 ሇቁርጥማት ህመም ፍቱን መዴኃኒት ይሆናሌ›› ተብል 
 የሚታመን ጌጥ፤ አንባር፡፡ 
ማሃ  ስ  የውኃ ጉዴጓዴ፡፡ 
ማራ ኬሳ  ስ የጡት ሌጅ፤ 
ማሮቴ  ስ  ከብር ወይም ከመዲብ የተሰራ፤ በክንዴ ሊይ የሚዯረግ 
 ጌጥ፡፡ 



ማቃቶ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፤ የጥርስ መፋቂያ፡፡ 
ማካኮዸይ  ስ  የእንጀራ እናት 
 

ረ 
 
ሩጌ  ስ  በመኖሪያ ቤት ውስጥ ከምስሶ ወይም ከቋሚ እንጨት ጋር 
 ተያይዞ የሚሰራ፣ የእቃ ማስቀመጫ ቆጥ፡፡ 
ራኣሳ  ስ  በሬ 
ራኤ  ስ  ገዯሌ 
ራጅንካ  ስ  የሆዴ ቁርጠት 
ሬዋ  ስ  ሇምግብነትና ሇመዴኃኒትነት የሚጠቅም፤ ከዛፍ ሊይ 
 ተመሌምልና እንዯ ጏመን ተቀቅል የሚበሊ ቅጠሌ፤  
 
 
 
 

ሰ 
 
ሰብዳ  ስ  ከእንጨት ሌጥ የሚሰራ ገመዴ፡፡ 
ሲና  ስ  አፍንጫ 
ስዳ  ስ  ከፍየሌ ጭራ የሚሰራ፤ በመጠኑ አነስ ያሇ፤ እህሌ በዴንጋይ 
 ወፍጮ ሲፈጭ ወይም ተፈጭቶ ካበቃ በኋሊ፣ ከወፍጮው 
 ግራና ቀኝ ወይም ከወፍጮው ሊይ ደቄት፣ እህሌ ወይም 
 ቆሻሻ ሇማፅዲት የሚያገሇግሌ መጥረጊያ፡፡ 

 ስዳ 
 

ሸ 
 
ሻሊ ሃይሳቶ  ስ  ኩፍኝ 
ሻዽሻ  ስ  የሾሊ ዛፍ 
ሼራ  ስ  ቢሊዋ 



ሾቅታ  ቅ  ጀግና 
ሾካያ  ስ  ማር 
 

ቀ 
 
ቁሌባ  ስ  ምንጭ 
ቁሞ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፤ የዘር እህሌ መያዣ ዕቃ፡፡ 
ቁርባ  ስ  ቁራ 
ቁቃዺ  ስ  ምጥ 
ቂናኖ  ስ  የወባ ትንኝ 
ቃል  ስ  ጨላ 
ቃስኬ  ስ  ውሻ 
ቃባ  ስ  እንሥራ 
ቃናሊ  ስ  ሇቤት ክዲንነት የሚያገሇግሌ የሣር ዓይነት፡፡ 
ቃውሊ  ስ  ማሳ 
ቃዺ  ስ  መኝታ 
ቃዻ  ስ  ሸክሊ ዴስት 
ቃጫ  ስ  ከሰሌ 
ቅሳ  ስ  ቅማሌ 
ቅችቃካ  ስ  ውጋት 
ቆሊ  ስ  ፍየሌ 
ቆሌባ  ስ  አሸዋ በመጫር ወይም በመማስ የሚፈጠር የውኃ 
 ጉዴጓዴ፡፡ 
ቆባኯ   ተግ  ጧት 
ቆንቃ ኢሳኒ  ስ  በብራይላዎች ባህሊዊ ሌማዴ ‹‹ትርፍ ሥጋ ነው›› 
 በሚሌ፣ የጫማ መስፊያ ጅማትን እንዯ እስክብርቶ ቀፎ 
 ረዘምና ውስጡ ክፍት በሆነ ዕቃ ወዯ ጉሮሮ በመስዯዴ 
 ተቆርጦ የሚወጣ፤ እንጥሌ፡፡  
 
 

በ 
 
በሃ  ስ  ኩሬ 
በሃታ  ስ  የግራ እጅ 
በራእሴቶ  ስ  ክረምት 
ቢያ  ስ  መሬት፤ አፈር፡፡ 
ባሃ  ስ  ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ በአካባቢው ያሌዘነበ እንዯሆን፣ 
 የሰማዩን በመሇማመን፣ ዝናቡ እንዱዘንብ፣ የተዘራው እህሌ 



 በቅል ፍሬ እንዱያፈራ የሚያዯርግ ባህሊዊ መሪ፤ ንጉሥ፡፡ 
ባራማ  ተግ  ነገ 
ባኣቶነ  ስ  ዯረቅ እንጨት፤ 
ባዬ  ስ  አባት 
ቤራ  ተግ  ዘንዴሮ 
 

ተ 
 
ተራ  ስ  አቧራ 
ተጋራ እንታቴ  ስ  ጥሊ (የሰው) 
ቱላ  ስ  ግንዴ 
ቲሻ  ስ  እሸት 
ታቃታ  ስ  ጫማ 
ታውኔ  ስ  አመዴ 
ታጋል  ስ  የሸክሊ ምጣዴ፡፡ 
ታጋራ  ስ  ጥሊ (የዛፍ) 
ቶራ  ስ  ጦር 
 

ነ 
 
ናሃኔ  ተግ  ትሊንት 
 
 
 

አ 
 
አሊዋ  ስ  እህት 
አርማ  ስ  1. ጉንፋን  
አቡይቴ ሲኔ  ስ  አጏት 
አቦዬ   ተግ  ሇቅሶ 
አታኣ  ስ  1. እንግዳ ሌጅ  2. ሰማይ ሊይ አንዴ ሊይ የሚበሩ የወፎች 
 መንጋ፡፡ 
አኩይቴ  ስ  አያት 
አዋ  ተግ  ማታ 
አዝቢቴ አይሳቶ  ስ  በረድ 
አይማ  ስ  ሚስት 
አዱባ ጂካ  ቅ  ጏሌማሳ 



አዲ ሸጆ  ስ  ባህሌ 
አዴባ  ተግ  1. ባሌ  2. የዕዴሜ ባሇፀጋ ወይም አዋቂ ሰው፡፡ 
አጋኦ  ስ  የእህሌ መያዣ ስሌቻ 
አፅምቤ  ስ  ማንኛውንም እርጥብ ቅጠሌ አንዴ ሊይ በማሰር የሚሰራ 
 የቤት መጥረጊያ፡፡ 
ኡራ  ስ  ቤት 
ኡራ ካርቦቴ  ስ  የወፍ ጏጆ 
ኡቱታ  ስ  ቁስሌ 
ኡአ  ስ  ማሽሊ 
ኡካሄ  ስ  እንቁሊሌ 
ኢርጋኦ  ስ  መጥረቢያ 
ኢባኣ  ስ  ትውከት 
ኢናኮ  ስ  ዝንብ 
ኣሃ ዋራተ  ስ  የግጦሽ ቦታ 
ኣራ  ስ  ቡና 
ኣይማኮ መከንቲ  ስ  መሀን ሴት 
ኣይሳቶ  ስ  ሴት 
ኤፌ  ስ  የሊም ወይም የፍየሌ ወተት 
እሸታ  ስ  አንገት 
እባሽእ  ስ  ስብራት 
እፓ  ስ  ከቆንጥር ወይም እሾሃማ ከሆኑ እንጨቶች ጋር 
 ተያይዞ የተሰራ፤ የቤት በር መዝጊያ፡፡ 
ኦሆኔ  ስ  እሳት 
ኦዞ  ቅ  ታናሽ 
ኦድሊ  ስ  ቋቁቻ 

ከ 
 
ከሰካም  ተግ  ያሇፉት፣ ሦስትና ከሶስት በሊይ ዓመታት፡፡ 
ከጼኬኒ  ስ  ተቅማጥ 
ኩ-ኡፋ-ኢ  ስ  ሳሌ 
ኩሊካው  ተግ  መንታ 
ኩትንኮ  ስ  ተራራ 
ኩካአት  ተግ  ንጋት 
ኩጊርም  ተግ  ምሽት 
ኪሚሻነ  ስ  አዞ 
ኪበ አይሳቶ  ስ  በጋ 
ኪብስ  ስ  አበባ 
ኪቴ  ስ  መንገዴ 



ኪኔ  ስ  መዥገር 
ኪዺሊ  ስ  ጉሌቻ 
ካሊ  ስ  ከእንጨት የተሰራ ማንኪያ፡፡ 
ካሪቦ  ስ  የወፍ በሽታ 
ካራ  ስ  አሳ 
ካርቦ  ስ  ወፍ 
ካርና ቁንፅ  ስ  የወገብ ህመም 
ካሮስ  ስ  ህመም 
ካሶኖኔ  ስ  ነስር 
ካታእ  ስ  ጥልሽ 
ካናእ  ስ  ሇሚወደት ሰው የሚሰጥ ማንኛውም የስጦታ ዕቃ ወይም 
 ገንዘብ፡፡ 
ካይክታ  ስ  እንግዲ 
ካይፋም   ስ  1. ጋብቻ  2. ጥልሽ 
ካዲት  ስ  እርግማን 
ካጫብ  ስ  አጥር 
ካፋኣ  ስ  ዘንድ 
ኬሬ  ስ  ከወጥ እንጨት ተጠርቦ የሚሰራ፣ ትራስም መቀመጫም 
 ሆኖ የሚያገሇግሌ ዕቃ፡፡ 

   ኬሬ 
ክኤ  ተግ  ዓመት 
ኮሂቴ  ስ  እንቅፋት 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ኸ 
 
ኽብሬ  ስ  የላሉት ወፍ 
 

ወ 
 
ዋራ  ስ  1. ቁጥቋጦ  2. ጫካ 
ዋቃውያ  ስ  ምርቃት 
ዎራዋቄቴ  ስ  የባህሊዊ እምነት ማካሄጃ ወይም የአምሌኮ ቦታ፡፡ 
 

ዯ 
 
ዯምፖ  ስ  ዯርቆ የተፈጨ የትምባሆ ደቄት፤ ሇሱስ ወይም ሇጉንፋን 
 ማስታገሻነት ሲባሌ በአፍንጫ የሚሳብ ሱረት፡፡   
ደነኣ  ስ  እንጨት በመቦርቦር ወይም መሬት በመቆፈር የሚዘጋጅ፤ 
 ጏዴጏዴ  ያለና አነስተኛ ጥሌቀት ያሊቸው፣ ብዛታቸው 
 ከአስራ ሁሇት በሊይ የሆኑ ቀዲዲዎች ወይም ጉዴጓድች 
 ያለት፤ በእያንዲንደ ጉዴጓዴ ውስጥ አራት፣ አራት 
 ጠጠሮችን በመጨመር ሇሁሇት የሚጫወቱት የጨወታ 
 ዓይነት፤ ገበጣ፡፡ 
ዲቃሊ  ስ  በእግር ሊይ የሚታሰር፤ ባህሊዊ መዴኃኒት፡፡ 
ዲኣና  ስ  ከበቆል ደቄት የሚሰራ፤ በውኃ ርሶ፣ በእጅ ጨበጥ ጨበጥ 
 ተዯርጎ፣ በማሰሮ ውስጥ ተቀቅል የሚበሊ ባህሊዊ የምግብ 
 ዓይነት፤ ኩርኩፋ፡፡ 
ዳሊ  ስ  መቃብር 
ዴራ  ስ  የጠጠር ዓይነት 
 

ዸ 
 
ዺኒ ጫኪካ  ስ  የራስ ምታት 
ዻታኯ  ስ  የግራር ዛፍ 
 
 
 
 
 



ጀ 
 
ጀሊ  ስ  ሇመኝታነት የሚያገሇግሌ፣ የሇፋ የከብት ቆዲ፡፡ 
ጁካ ሙኢኔ  ቅ  ዴንግሌ 
ጃካ ሙኢን  ቅ  ህፃን ሌጅ  
 

ገ 
 
ገዯሁኔ  ቅ  ወጣት (ሇሴት) 
ጉሬ  ስ  ጅብ 
ጋማ  ስ  በቆል 
ጋማላ  ስ  ግመሌ 
ጋሜ  ስ  ጤፍ 
ጋምብሊ  ስ  ሇንብ ቀፎ ማሰሪያነት የሚያገሇግሌ የሣር ዓይነት፡፡ 
ጋበሬ  ስ  እባብ 
ጋብዞ  ስ  ስንዳ 
ጋንዲሁኔ  ስ  ዛፍ 
ጋንዻ  ስ  ዴፍርስ ወይም ቆሻሻ ውኃን ሇማጣራት ወይም ወዯ ንፁህ 
 የመጠጥ  ውኃነት ሇመቀየር የሚያገሇግሌ፤ መሬት ሇመሬት 
 እየተሳበ የሚራባ የሣር ወይም የቅጠሌ ዓይነት፡፡ 
ጋዋኣ  ስ  መብረቅ 
ጋዛ  ስ  ፀጉር 
ጋይታ  ስ  ሇአረም ማረሚያነት የሚያገሇግሌ የእርሻ መሳሪያ፡፡ 
ጋዲሆኒ  ቅ  ታሊቅ 
ጎሊ ካዲገዽ  ስ  ዯቦ  
ጏሊ  ስ  ከበቆል ወይም ከማሽሊ የሚጠመቅ፤ ብራይላዎች እንዯ 
 ምግብም እንዯ መጠጥም የሚጠቀሙት ባህሊዊ መጠጥ፤  
ጏርጏራ ጻናቅቴ  ስ የንብ ቀፎ 
ጏርጏርካ ፋቅ  ስ  ማር መቁረጥ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ጨ 
 
ጨቁሜ  ስ የማንኛውም እቃ ክዲን፡፡ 
ጫአዋ  ስ  ወንዝ 
ጫአዋ ደራቴ  ስ  ወራጅ ወንዝ 
ጫኣ  ስ  ዴንጋይ 
ጫኦ  ስ  በመጠኑ አነስ ያሇ፣ መጠነኛ ክብዯት ኖሮት ግን 
 በተፈጥሮው ጠንካራና የእንቁሊሌ ቅርፅ ካሇው ዴንጋይ 
 የሚሰራ፣ የዴንጋይ ወፍጮ መውቀሪያ ዴንጋይ፡፡ 

    ጫኦ 
ጭፋንታ  ስ  ወንዴ ወጣት 
 

ጸ 
 
ጻና  ስ  ብርዴ 
ጾኖቃ  ስ  ንብ 
 

ፈ 
 
ፉድ  ስ  ጥጥ 
ፊሌማ  ስ  የእንጨት ማበጠሪያ 
ፎርቶ  ስ  ፎሮፎር 
 

ፐ 
 
ፓኣ  ስ  ሇሁለም መንዯርተኞች አማካይ በሆነ ሥፍራ ያሇ፣ 
 መንዯርተኞቹ ወይም ያካባቢው ነዋሪዎች ስሇ ማናቸውንም 
 ጉዲዮች የሚያወጉበት አዯባባይ፤ ሜዲ፡፡ 
 



ምዕራፍ አምስት

ኩዌጉ-አማርኛ 
ባህላዊ መዝገበ ቃላት



ስሇ ኩዌጉ26 ብሔረሰብ ጥቂት ነጥቦች 
 

‹‹ኩዌጉ›› ሇብሔረሰቡና ሇብሔረሰቡ የአፍ መፍቻ ቋንቋ የቆመ ስያሜ 
ነው፡፡ ብሔረሰቡ በዋናነት በዯቡብ ኦሞ ዞን በኛንጋቶም ወረዲ፣ 
የወረዲው ዋና ከተማ ከሆነው፣ ከካንጋቴን ከተማ 47 ኪል ሜትር 
ርቃ በምትገኝ ኩቹሩ ቀበላ ውስጥ ይኖራሌ፡፡ የከብት እርባታ፣ እርሻ 
፣ ንብ ማነብና አሳ ማስገር የብሔረሰቡ ዋነኛ መተዲዯሪያ ነው፡፡27 
በ1999 ዓ.ም. በተዯረገው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ሪፖርት መሰረት 
የብሔረሰቡ ህዝብ ብዛት 1,974 ነው፡፡28  
 

የኩዌጉ ቋንቋ የኒልሳሃራዊ ምዴብ በሆነው፣ በዯቡባዊ ምሥራቅ 
ሱርሚክ ቋንቋ ውስጥ ይመዯባሌ፡፡29 የአፍ መፍቻ ቋንቋው 103 
ተናጋሪዎች ብቻ ያሇው ሲሆን፣ ይህ ቁጥር ከመቶ ሲሰሊ፣ ከፍ ሲሌ 
ከተገሇፀው ከብሔረሰቡ ጠቅሊሊ ሕዝብ መካከሌ፣ የአፍ መፍቻ 
ቋንቋውን መናገር የሚችለት 5.2% (ከመቶ አምስት) ሰዎች ብቻ 
ናቸው ማሇት ነው፡፡ በአጭሩ፣ በአሁኑ ወቅት በክሌለ ከሚነገሩት፣ 
ነገር ግን በከፍተኛ ዯረጃ ከተጎደት (endangered languages) 
ቋንቋዎች መካከሌ የኩዌጉ ቋንቋ፣ አንደ ተጠቃሽ ነው፡፡ 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
26 ‹‹ኩዌይጉ›› በሚሌ የሚጠሩም (የሚፅፈም) አለ፡፡ 

27 በዯቡብ ብሔረሰቦች ምክር ቤት የባህሌ፣ ቋንቋና ታሪክ ጥናት ተቋም፤ የዯቡብ ብሔሮች፣ 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፕሮፊይሌ፣ 2001 ዓ.ም (381 ገፆች) 

28 National Censue of Ethiopian, (CSA); 2007. 

29 Osamu HIEDA; KOEGU VOCABULARY, WITH A REFERENCE TO KARA; 
Department of Arabic and African Languages, Osaka University of Foreign 
Studies African Study Monographs, Suppl. 14: 1-70, March 1991 
  



ሀ 
 
ሀሊት  ስ  ግንቦት ወር 
ሀሙ  ስ  እርሻ 
ሀረካናቡ  ስ  በጨላ የተሰራ የጆሮ ጌጥ፤ 
ሀራ ስ  1. እጮኛ  2. በሁሇት ተጋቢዎች ስምምነት የሚፈፀም የኩዌጉ 
 ብሔረሰብ ባህሊዊ ጋብቻ፤ 
ሀራጋ  ካቡዋ  ስ  ከጨላ የሚሰራ፣ እጅ ሊይ የሚዯረግ ጌጥ፡፡ 
ሀራጋ ካናቡ  ስ  በጨላ የተሰራ፣ የጆሮ ጌጥ፡፡ 
ሀራጋ ካኢሌኮ  ስ  ከጨላ የሚሰራ፣ ወገብ ሊይ የሚታሰር ጌጥ፡፡ 
ሀርማ  ስ  ከሰብሌ ጋር አብሮ የሚበቅሌ የእፅዋት ዝርያ፤ አረም፤ 
ሀቴን  ስ  ከብረት የሚሰራ፣ እንዯ ምሊጭ ያሇ የእትብት መቁረጫ 
 መሣሪያ፤ 
ሀፑካ ቶኣ  ስ  የቤት በር 
ሀፑካ ኮሬ   ስ  1. መሰሊሌ 2. ወዯ ቆጥ የመውጫ ዯረጃ (‹ቶኣ›ን 
 ተመሌከት)፡፡ የኩዌጉ ብሔረሰብ ባህሊዊ ቤቶች አንዴ 
 ምዴር ቤትና አንዴ ፎቅ ቤት አሊቸው፡፡ ምዴር ቤቱ 
 የተሇያዩ አገሌግልት በሚሰጡ በርካታ ክፍልች የተከፋፈሇ 
 ሲሆን፣ በዋናነት ሇመኝታና ሇምግብ ማብሰያ ቤትነት  
 ይገሇገለበታሌ፡፡   
ሁርካሃሞ  ስ  አርሶ አዯር 
ሁዋሩ  ስ  ከቤት እንሰሳት የሚገኝ ሞራ፤ በኩዌጉዎች ዘንዴ ከፍተኛ 
 ባህሊዊ፣ ማህበራዊና ፖሇቲካዊ ፋይዲ ያሇው፣ በዋናነት 
 ወዯ ዘመቻ ወይም ወዯ አንዴ ተሌዕኮ የሚሄደ 
 የብሔረሰቡን አባሊት መርቆ ሇመሸኘት፣ ተሌዕኳቸውን 
 ፈፅመው የሚመሇሱትንም እንዱሁ ‹‹እንኳን ዯህና 
 ተመሇሳችሁ›› ብል ሇመቀበሌ ሲባሌ የሚዘጋጁ እና ላልች 
 ባህሊዊ ሥርዓቶችን ሇማስፈፀም የሚያገሇግሌ ሞራ፡፡  
ሂባይ  ስ  የጀሌባ መቅዘፊያ፤ 
ሃኣንጊ  ስ  ሚስት 
ሄዲ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ ባሇሦስት እግር የወጣት ወንድች  
 መቀመጫ፤ 
ሆኮካ ጁንፓ  ስ  ሇሣር አጨዲ የሚያገሇግሌ፣ እንዯ ማጭዴ ከወዯ
  አናቱ ቆሌመም ያሇ የእርሻ መሣሪያ፤ 
 
 
 
 



ሇ 
 
ሇላ  ስ  አበባውን ንቦች ነጭ ማር ሇማዘጋጀት የሚጠቀሙበት፣ 
 አበባ ያሇውና አጥር ሇመሥሪያ የሚያገሇግሌ እሾሃማ የዛፍ 
 ዓይነት፤ 
ሇሲ  ስ  1. ቀብር  2. መቃብር 
ሇበንጀሙራ  ስ  ሰኔ ወር 
ሇከርከሬ  ስ የወፍ ዝርያ፤ መሌዕክተኛ ወፍ፤ ኩዌጉዎች 
 ‹‹በአካባቢያችን ወይም በእኛ ሊይ ወዯፊት ስሇሚዯርስ 
 ወይም ስሇሚሆን ነገር አስቀዴማ የምትነግረን ናት›› ብሇው 
 የሚያምኗት የወፍ ዓይነት፤ እንዯ ብሔረሰቡ እምነት ይህቺ 
 ወፍ ሁሇት ዓይነት መሌዕክት ማስተሊሇፍ ትችሊሇች፡፡ 
 አንዯኛው በጎ ወይም ጠቃሚ የሆነ፣ ሁሇተኛው ዯግሞ በጎ 
 ያሌሆነ ወይም በአካባቢው የሚከሰት ክፉ አጋጣሚ 
 መኖሩን የሚጠቁም መሌዕክት ነው፡፡ ወፊቱ መሌዕቱን 
 ሇዯንበኞቿ የምትነግረው በዴንገት ወዯ አንደ መንዯር 
 ወይም መኖሪያ ቤት መጥታ ‹‹ኪር! ኪር! ...›› የሚሌ ዴምፅ 
 በማሰማት ሲሆን፣ መሌዕክቱ በጎ ከሆነ ሇስሇስና ዘሇግ ባሇ 
 ቅሊፄ ዯጋግማ ‹‹ኪ-ር! ኪር! ...›› የሚሌ ዴምፅ ታሰማሇች፡፡ 
 መሌዕክቱ የዚህ ተቃራኒ የሆነ እንዯሆነ ዯግሞ፣ እጅግ 
 አጭር፣ ፈጣንና አስዯንጋጭ በሆነ ቅሊፄ አንዴ ጊዜ ብቻ 
 ‹‹ኪር!›› ብሊ ትጮሃሇች፡፡ ያሇችው ዯግሞ አይቀርም፤ 
 ይፈፀማሌ፡፡ እስከ ዛሬ ዴረስ ካሇችው ሣይሆን የቀረ 
 እንዯላሇ፤ ሇወዯፊቱም እንዯማይኖር ብቻ ሣይሆን፣ 
 ይከሰታሌ የተባሇው ሁኔታም ቢሆን ወዯተባሇው ቦታ 
 የሚመጣው ወፊቱ በመጣችበት አቅጣጫ እንዯሆነ›› 
 ጭምር በብሔረሰቡ ዘንዴ ይታመናሌ፡፡  
ሇፔሇፔ  ስ ‹‹ሁሌጊዜ ላሉት ላሉት፣ በተሇይ እኩሇ ላሉት ሊይ ወዯ 
 መኖሪያችን አካባቢ በመምጣት በእኛ ወይም 
 በአካባቢያችን ሊይ የተከሰተውን ወይም እየሆነ ያሇውን 
 ወይም ወዯፊት የሚሆነውን ነገር የምትነግረን ናት›› ብሇው 
 ኩዌጉዎች የሚያምኑባት ወፍ፡፡ 
ለሽ  ስ  በኩዌጉዎች እምነት፣ ‹‹ረክሷሌ›› ወይም ‹‹ንፁህ አይዯሇም›› 
 የተባሇ ሰው (ሇምሳላ የወር አበባ ያየች ሴት) ማር 
 በመብሊቷ ምክንያት የተበሊሸ ወይም የረከሰ ነው›› ተብል 
 የሚታመን ማር ወይም የንብ ቀፎ መጠሪያ፤ 
ለኘ  ስ  ዯመና 
ለግ  ስ  ጠብ፤ ግጭት፤ አሇመግባባት፡፡ 



ሊ  ስ  1. የኩዌጉ ወጣት ወንድች፣ ማሽሊ በሚያሸትበት፣ በጥጋብ 
 ወቅት በኦሞ ወንዝ ዲርቻ ባሇው አሸዋማ ሥፍራ ሊይ፣ 
 ሁለም የማህበረሰቡ  አባሊት በተመሌካችነት በተገኙበት 
 የሚጫወቱት ባህሊዊ የትግሌ ጨወታ፡፡ 2.  ስዴስት 
ሊማታም  ስ  ሃያ 
ሊታም  ስ  ስሌሣ 
ሊች  ስ  ጥይት 
ሊፓ ስ በኩዌጉ ብሔረሰብ ዘንዴ ‹‹ወዯ አዯን የሚሄዴን ሰው ዕጣ 
 ፈንታ ትተነቢያሇች›› ተብሊ የምታመንባት የላሉት ወፍ፤ 
ላሙራ  ስ  ሏምላ 
ልሞ  ስ  ጣውንት 
ልንካይ  ስ  ስምንት 
ልንካይታም  ስ  ሰማኒያ 
ልንጋ  ስ  ጋሻ 
 
 

መ 
 
መሮ  ስ  1.  የእፅዋዕት ዝርያ  2. በኩዌጉ ብሔረሰብ ዘንዴ ሇብጉንጅ 
 በተሇይ ሇውስጥ ብጉንጅ በመዴኃኒትነት የሚሰጥ 
 የእፅዋዕት ዓይነት፤ ሇመዴኃኒትነት የሚውሇው የእፅዋዕቱ 
 ሥር ሲሆን፣ ሥሩ ተቆፍሮ ከወጣና ከተወቀጠ በኋሊ በፈሊ 
 ውኃ ውስጥ ተጨምሮ ወይም ተበጥብጦ በሽተኛው 
 እንዱጠጣ ሲዯረግ ብጉንጁ ፈርጦ  በመግሌ መሌክ 
 ከሰውነት ውስጥ እንዱወጣ የሚያዯርግ የኩዌጉዎች ባህሊዊ 
 መዴኃኒት፤ 
መቶ ኪዮም  ስ  አንዴ መቶ 
መዴር  ስ  በግ 
ሙራ  ስ  ዘመናዊ የጦር መሣሪያ፤ ጠብመንጃ (ሇምሳላ 
 ክሊንሽኮቭ)፡፡ 
ሙና  ስ  1. ቂጣ 2. በኩዌጉ ሴቶች በእንቁሊሌ ቅርፅ እንዯሙሌሙሌ 
 ከተሞሇሞሇ በኋሊ በቅጠሌ ተጠቅሌል በእሳት ሊይ 
 በእንስራ የተጣዯ ውኃ ውስጥ በመቀቀሌ የሚዘጋጅ 
 ምግብ፤ ኩርኩፋ፡፡ 
ሙኩሌ ካቡዋ  ስ  ከአምባር ከፍ ያሇ፣ ከብረት የተሰራ የሴቶች የእጅ 
 ጌጥ፡፡ 
ሙዋ  ስ  ውኃ 
ሙዋካ ላሲ  ስ ዯርቆ ፍሬው የወጣሇትን ቅሌ እኩሌ ሁሇት ቦታ 



 በመክፈሌ በሚዘጋጅ ዕቃ ሊይ ተዯርጎ ከመቃብር ሊይ 
 የሚቀመጥ የዕዝን ውኃ፤ አንዴ ኩዌጉ ሞቶ ግብዏተ-መሬቱ 
 ከተፈፀመ በኋሊ የውኃ መያዣው ዕቃ በውኃ ተሞሌቶ 
 ከመቃብሩ ሊይ ይዯረጋሌ፡፡ ያካባቢው ነዋሪዎችም የዚያኑ 
 ዕሇት፣ ማምሻውን ከመቃብሩ ሥፍራ በመምጣት 
 ከመቃብሩ ዙሪያ ክብ ሰርተው ይቀመጣለ፡፡ከዚያም ተራ 
 በተራ እየተነሱ ከመቃብሩ ሊይ በተቀመጠው ውኃ 
 እጃቸውን ይታጠቡበታሌ፡፡ 
ሙዲን  ስ  በኩዌጉ ብሔረሰብ መኖሪያ አካባቢ የሚገኝ፣ ከመሬት 
 ተቆፍሮ የሚወጣ፣ ኩዌጉዎችና የአካባቢው የህብረተሰብ 
 ክፍልች የሚጠቀሙበት ጨው፤ ዛሬ የቀረ፣ ነገር ግን 
 በዴሮ ዘመን ኩዌጉዎች ከሚኖሩበት አካባቢ በሩቅም 
 በቅርብም የሚኖሩ ላልች የህብረተሰብ ክፍልች ሣይቀሩ 
 ረዥም ርቀት ተጉዘው ፍሇጋ የሚመጡሇት፣ ተመሊሌሰው 
 ይጠቀሙበት የነበረ የጨው ዓይነት፡፡  
ሚታሮጉ  ስ  ያሊገቡ ሴቶች (ሌጃገረድች) የሚያዘጋጁት፣ ግንባር 
 ሊይ የሚታሰር፣ የተሇያዩ ቀሇማት ካሎቸው ጨላዎች 
 የሚሰራ፣ እንዯ ቃሌ ማሰሪያ የሚያገሇግሌ ጌጥ፡፡ ይህ 
 ዓይነቱ የቃሌ ማሰሪያ ጌጥ የሚዯረገው በሁሇቱ ተጋቢዎች 
 ስምምነት በሚፈፀም ባህሊዊ ጋብቻ ወቅት ነው፡፡ . 
ማሌ  ስ  ዴንበር (የመሬት፣ የእርሻ) 
ማርጎ  ስ ማሽሊ ሲያሸት ወጣት ወንድች የሚጫወቱት ባህሊዊ 
  ጨወታ፤ 
ማቻ  ስ  አምባራይላ 
ማካንታም  ስ  ሠሊሣ 
ማድ  ስ መጅ 
ም  ስ  ዴኩሊ 
ምሆ  ስ  አንበሳ 
ሞሌካጁም  ስ ወንድች ብቻ የሚቀመጡበት፣ ተቀምጠው ቁም 
 ነገሮችን የሚወያዩበት አዯባባይ፡፡  
ሞራ  ስ  ሁሇት አነስተኛ መጠን ያሊቸው ጥንዴ ጫማዎችን 
 በመጠቀም ወይም እርስ በርሳቸው በማጋጨት 
 በሰው/በሰዎች ወይም በአካባቢው፣ ወዘተ. ሊይ ወዯፊት 
 ምን ሉከሰት እንዯሚችሌ አስቀዴሞ የመተንበይ፣ የሩቁን 
 አቅርቦ የማየት፣ ወዘተ. ሌዩ ችልታ ያሇው ሰው፤ ችልታው 
 የሆነውን ወይም የሚሆነውን ክፉ አጋጣሚን ከወዱሁ 
 በመጠቆም ብቻ የተገዯበ ሣይሆን፣ ተተኳሪው 
 ‹‹ይከሰትበታሌ›› ከተባሇው ክፉ አጋጣሚ ሉያመሌጥ 
 የሚችሌበትንም መንገዴ ጭምር የሚጠቁም ሰው፤ 



 ጠንቋይ፤ ተንባይ፡፡ 
ሞቃ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ ሇመመገቢያነት የሚያገሇግሌ ማንኪያ፤ 
 
 

ረ 
 
ሩቡ  ስ  እህሌ 
ሩዲ  ስ  በኦሞ ወንዝ ውስጥ የሚገኝ ነጭ፣ ግዙፍ ዓሣ፡፡ 
ሮሩታ  ስ  ብጉንጅ 
ሮሾ  ስ  ከቃጫ ተገምድ በወንድች የሚሰራ ወንጭፍ፤ 
ሮንግ ኣይሽን  ስ ባህሊዊ የስም አሰያየም መንገዴ ወይም ዘዳ፡፡ 
 በኩዌጉ ብሔረሰብ ሌማዴ አንዴ አዱስ ሇተወሇዯ ሕፃን 
 ስም የሚሰየመው በገጠመኝ ሊይ ተመስርቶ ነው፡፡ ሇምሳላ 
 በመኪና ውስጥ የተወሇዯ ሌጅ ‹‹ካንኬ›› የሚሌ ስም 
 ይሰጠዋሌ፤ በአማርኛ ‹‹መኪና›› ማሇት ነው፡፡ ወንዝ ሊይ 
 የተወሇዯ ሌጅ ዯግሞ ‹‹ዲራ›› በሚሌ ስም ይጠራሌ - 
 ‹‹ወንዝ›› ማሇት ነው፡፡ የቤተሰቡ አባሌ ያሌሆነ ሰው ባሇበት 
 የተወሇዯን ሌጅ በዚያ ሰው ስም የመሰየም ሌማዴም 
 እንዱሁ አሇ፡፡  
 

 

ሰ 
 
ሲሌዲ  ስ  መስከረም ወር 
ሳሉ  ስ  ነጭ ቀሇም፤ 
ሳሉ ፖሌቼን  ስ 1. ነጭ ቀሇም ያሇው አፈር፤ ኖራ 2. ህመምተኞችን 
 ከተሇያዩ በሽታዎች ሇመፈወስ ሲባሌ ከቤት እንስሳት 
 (ከበሬ፣ ከፍየሌና ከበግ) ፈርስ ጋር ተቀሊቅል በበሽተኞች 
 ሊይ የሚረጭ ነጭ አፈር፤ ኖራ፤ 3. የኩዌጉ ወንድች 
 ሇሰውነት ማጋጌጪያነት(ሇጌጥ) ሲለ ከተሇያየ የሰውነት 
 ክፍሊቸው ሊይ የሚቀቡት ነጭ ቀሇም ያሇው አፈር፡፡  
ሳሌ  ስ  ዘጠኝ 
ሳሌታም  ስ  ዘጠና 
ሳውቲን  ስ 1. ቀጫጭን ከሆኑ፣ ነገር ግን በቶል ከማይሰበሩ 
 እንጨቶች የሚሰራ የጎሽ ወጥመዴ፡፡ 2. ቀጭን፣ ነገር ግን 
 በቶል የማይሰበር፣ በተፈጥሮው ጠንካራ የሆነ የእንጨት 
 ዝርያ፡፡ 
ሴኮ  ስ  መሃን (ሇሴት፣ ሇሰው) 



ስሇ  ስ በባህሊዊ ጭፈራ ወቅት በወንድች ጭንቅሊት ሊይ የሚሰካ 
 የድሮ ሊባ፡፡ 
ስሌዲ  ስ  መስከረም ወር፤ 
ሶር  ስ  የካቲት ወር 
ሶባ  ስ  ሰባት 
ሶባታም  ስ  ሰባ 
ሶኮ  ስ ከማናቸውም የቤት እንስሳት ሆዴ ውስጥ የሚወጣ፣ 
 በኩዌጉዎች ዘንዴ አንዴን ሰው ወይም ነገርን ከእርኩሰቱ 
 ወይም ከኃጢኣቱ ሇማንፃት እንዯ ፀበሌ የሚያገሇግሌ፣ 
 ፈርስ፡፡ 
 

 

ሸ 
 
ሸተ  ስ  ወተት (ማንኛውም ወተት) 
ሸተቀጨ  ስ  እርጎ 
ሸዋለ  ስ  ሙቅ 
ሹሽ  ስ  ፀሏይ 
ሹቦካ ቆዋዲ  ስ  የዓሣ ጭንቅሊት፤ 
ሹጩ  ስ  ሣር 
ሻር  ስ  እንጨት 
ሻር ካዋሪ  ስ  አንዴን ወጥ እንጨት በመቦርቦር የሚሰራ የንብ ቀፎ፡፡ 
ሽቦካረን  ስ  ሰው በመሞቱ ምክንያት የሚፈፀም ፀጉር የመሊጨት 
 ባህሊዊ ሥርዓት፡፡ በኩዌጉ ብሔረሰብ ዘንዴ አንዴ ሰው 
 ሲሞት ሇቀስተኛው ሁለ ፀጉሩን እንዱሊጭ የሚዯረግበት 
 ባህሊዊ ሌማዴ አሇ፡፡ ሥርዓቱ የሚከናወነው ሟች 
 ከሞተበት ቀን ጀምሮ እስከ ሶስተኛው ቀን ዴረስ ነው፡፡ 
 ሇመሊጫ የሚውሌ ምሊጭና የሚሊጩ ሰዎች ቀዴመው 
 ይዘጋጃለ፡፡ በዚህ ወቅት ፀጉራቸውን የማይሊጩት ሟቹ 
 ወንዴ ከሆነ ሚስቱ፣ ሟቿ ሴት ከሆነች ዯግሞ ባሎ ብቻ 
 ናቸው፡፡ 
ሾለ  ስ  ግራር 
ሾርጉ ካቢ  ስ 1. ቀስት 2. ኩዌጉዎች ከብቶቻቸው በሕይወት እያለ 
 የዯም ሥሮቻቸውን በመብጣት ዯም ሇመውሰዴ 
 (ሇመቅዲት) ብቻ የሚጠቀሙበት ቀስት፡፡ 
 
 

 



ቀ 
 
ቀንፂ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ ማማሰያ፤ 
ቀጃ  ስ ጎሽ ከሚገባበት ጉዴጓዴ ሊይ የሚጠመዴ፣ የጎሽ ማጥመጃ 
 ወጥመዴ፤ 
ቁዋደ  ስ  አምባዛ ዓሣ 
ቃሽ  ስ 1. እርቅ፤ 2. ባህሊዊ የግጭት መፍቻ ወይም የሽምግሌና 
 ሥርዓት መጠሪያ፡፡ 
ቃይ  ስ  ወሇሊ 
ቃይ ካሂትሬ  ስ  የማር ወሇሊ፤ (‹‹ሂትሬ››ን ተመሌከት) 
ቅሌቃጩም  ስ  የእሳት ፍም፤ 
ቅሌጪ  ስ  ከሰሌ 
ቆሌሞርሽ  ስ  በቆል 
ቆሸ ካሻር  ስ ከእንጨት የሚሰራ፣ ሇምግብ መመገቢያነት 
 የሚያገሇግሌ እንዯ ገበቴ ያሇ ዕቃ፡፡ 
ቆሸ ካሼቴ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ የወተት መጠጫ ዕቃ፡፡ 
ቆሼ  ስ ዯርቆ ፍሬው የወጣሇት ሙለ ቅሌ ሇሁሇት እኩሌ ተከፍል 
 የሚዘጋጅ፣ የተሇያየ አገሌግልት የሚሰጥ ዕቃ፤ የቅሌ 
 ክፋይ፡፡ 
ቆሽ ካሩቡ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፣ የማሽሊ ማጣሪያ ወይም የእህሌ 
 መያዣ ዕቃ፡፡ 
ቆሽ ካሻር  ስ  ከእንጨት የተሰራ የሥጋ ማስቀመጫ ገንዲ፤ 
ቆፓና  ስ  የሌጆችና የአዋቂዎች መኝታ ክፍሌ፤ ጓዲ፡፡ 
 
 

በ 
 
በሬ  ስ  ጥር ወር 
በርሌኪዬ  ስ  ወር 
በርሻ  ስ  ሇአቅመ አዲም ያሌዯረሰ፣ ያሊገባ ወንዴ ሌጅ፤ 
በሽኪ  ስ  የሸክሊ ምጣዴ፤ 
በጁ  ስ  የንብ አውራ፤ 
ቡርቅ  ስ  በሽታ 
ቡርቅ ካሮሩታ  ስ  የብጉንጅ በሽታ 
ቡርቅ ካሽቦ  ስ  የራስ ምታት 
ቡርቅ ካኪያ  ስ  የሆዴ በሽታ 
ቡርቅ ካኪያን  ስ  የውሻ በሽታ 
ቡርቅ ካካሩዋ  ስ  ማንኛውም የሰው በሽታ መጠሪያ፤ 



ቡርቅ ካካርቡ  ስ  የዓይን በሽታ 
ቡቡሊ  ስ  የቡና ገሇባው ሌክ እንዯ ቡና ፍሬ ተቆሌቶና ተፈጭቶ 
 በዴስት እንዱፈሊ ከተዯረገ በኋሊ ከዴስት ውስጥ የፈሊውን 
 ቡና ሇመቅዲትና ወዯ መጠጫው ዕቃ ሇመገሌበጥ 
 የሚያገሇግሌ፣ እንዯ እጄታ የሚያገሇግሌ ረዥም አንገት 
 ካሇው ቅሌ የሚሰራ ጭሌፋ፤ 
ቡቡኒ  ስ በኩዌጉ ብሔረሰብ ‹‹ጫማ መቺዎች›› በመባሌ 
 የሚታወቁት ጠንቋዮች ወይም ተንባዮች፣ ሇጥንቆሊቸው 
 የሚጠቀሙበትን ጫማ ከመርገጫው በኩሌ ገሌብጠው 
 በሚመቱበት ወቅት ከጫማው ውስጥ የሚቦን አቧራ፡፡ 
ቡክ  ስ 1. አዯባባይ 2. ባህሊዊ የዲኝነት ሥርዓት የሚፈፀምበት 
 ሥፍራ፤ 
ቡዋጋራ  ስ የወር አበባ፡፡ በኩዌጉ ብሔረሰብ ሌማዴ፣ የወር አበባ 
 ያየች ሴት ከወንዴ አጠገብ እንዴትዯርስ፣ ሥጋም ሆነ ማር 
 እንዴትበሊ፣ ከሁለም በሊይ ግን፣ የወር አበባ ያየች ሴት 
 ማር የበሊች ወይም የነካች እንዯሆነ፣ በአካባቢው የማር 
 ምርት አይኖርም፣ በዚህም ሳቢያ ማህበረሰቡ ሇችግር 
 ይጋሇጣሌ›› ተብል ስሇሚታመን፣ የወር አበባ ያየች ሴት 
 ማርና ከማር ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን መብሊት ቀርቶ፣ 
 በእጅ እንዴትነካም ሆነ ከአጠገቡ እንዴትዯርስ 
 አይፈቀዴሊትም፡፡    
ቢ  ስ  1. በሬ፤  2. ከብት፤ 
ቢሪ  ስ  ከ1.50 እስከ 2 ሜትር የሚዯርስ ቁመትና ከወዯ ጫፉ ባሊ 
 የሚመስለ ሶስት ጉጠቶች ወይም ጡቶች ካሇው ከአንዴ 
 ወጥ እንጨት የሚዘጋጅ፣ የሾርባ ማቀዝቀዣ፤ ማማሰያ፡፡ 
ቢቲ  ስ  ንግሥት ንብ፤ 
ባሌካየሪ  ስ  የኩዌጉ ብሔረሰብ አባሊት ሌዩ ሌዩ ባህሊዊ 
 ጨወታዎችን የሚጫወቱበት ሥፍራ፤ 
ባሪዮ  ስ  ኩዌጉዎች ‹‹በሰማይ አሇ›› ብሇው የሚያምኑበት 
 አምሊካቸው መጠሪያ ስም፡፡ 
ባቻ  ስ  ድሮ 
ባክካጁ  ስ  ጉሌቻ 
ባይ  ስ  ከዴንጋይ የሚሰራ፣ ባህሊዊ የእህሌ ወፍጮ፤ 
ቦል  ስ  ገበጣ 
ቦልዲገን  ስ የኩዌጉ ወጣት ወንድች ብቻ፣ በዴንጋይ ጠጠር 
 የሚጫወቱት የገበጣ ጨዋታ፡፡ 
ቦንኮሜን  ስ  የዘመን አቆጣጠር፤ 
 
 



 
 

ተ 
 
ተናዮ  ስ  1. ሇሆዴ በሽታ የሚሰጥ ባህሊዊ መዴኃኒት፤ 2. እንዯ 
 መፋቂያ ከታኘከ በኋሊ ውኃው የሆዴ በሽታ እንዱያዴን 
 ተብል የሚዋጥ፣ ከመሬት ተቆፍሮ የሚወጣ የእንጨት 
 ሥር፡፡ 
ቱሊ  ስ  ወናፍ 
ቱሩግ  ስ  ጉማሬ 
ቱንቶ  ስ  መድሻ 
ታቢ  ስ  አስር 
ታቢሇማ  ስ  አስራ ሁሇት 
ቶንግ  ስ  ፍየሌ 
ቶኣ  ስ 1. ቤት፤ 2. ምዴር ቤትና አንዴ ፎቅ እንዱኖረው ተዯርጎ  
 በሴቶች የሚሰራ የኩዌጉ ብሔረሰብ ባህሊዊ የመኖሪያ 
 ቤት፡፡ 
ቶኣ ካሹጩ  ስ  1. ጎጆ ቤት፤ 2. በመጠኑ አነስ ያሇ፣ በእንጨትና 
 በሣር ኪዲን የሚሰራ፣ ላሊኛው ዓይነት የኩዌጉዎች ባህሊዊ 
 የመኖሪያ ቤት፡፡ 
ቶይዱ  ስ  ሇቤተሰቡ የመጀመሪያ የሆነ፣ ታሊቅ ወይም የበኩር ሌጅ፤
  አባት ሲሞት የአባቱን፣ የቤተሰቡን ሀብት ንብረት 
 የሚወርስ ወይም አባቱ ባህሊዊ ንጉሥ ከሆነ አባቱን ተክቶ 
 ሥሌጣን ሊይ የሚወጣ የመጀመሪያ ወንዴ ሌጅ፡፡ 
 
 

ቸ 
 
ቹክ  ስ  መጥረቢያ 
ቻሁካዲፋ  ስ ከቆዲ የሚዘጋጅ፣ ባህሊዊ ንጉሥ የሆነ ሰው ብቻ 
  የሚያዯርገው፣ በኩዌጉዎች የሚሰራ ጫማ፡፡ 
ቻሁካጅምፓ  ስ  ከጎማ የሚሰራ ባህሊዊ ጫማ፤ 
ቻች  ስ  እባብ 
ቾቹም  ስ  1. ሇብጉንጅ በሽታ የሚሰጥ ባህሊዊ መዴኃኒት፡፡ 2. ሥሩ
  ተቆፍሮ ከወጣና እንዯ መፋቂያ ከታኘከ በኋሊ ውኃው 
 ሇመዴኃኒት ተብል የሚዋጥ የእፅዋዕት ዝርያ፡፡ 
ቾን  ስ  አምስት 
 



ነ 
 
ነቁር  ስ  ጊንጥ 
 

ኘ 
 
ኘሊይድ ካፒቲኔ  ስ የፍየሌን ጭራ ከወዯ ጫፉ በመቁረጥ የሚሰራ፣ 
 ሴቶች በዴንጋይ ወፍጮ እህሌ በሚፈጩበት ወቅት 
 በወፍጮው ዙሪያ የሚፈሰውን ደቄት፣ እህሌ፣ ቆሻሻ 
 ወይም ላሊ ነገር ሇመጥረግ ወይም ሇማጽዲት የሚያገሇግሌ 
 ዕቃ፤ መጥረጊያ፡፡ (‹‹ኪሮ››ን ተመሌከት) 
ኛሊድ  ስ የቤት ወይም የደር እንስሳትን ጭራ በገመዴ ሊይ 
 በመጠምጠም የሚሰራ፣ በሽሇሊ ጊዜ ወንድች ከእጅ ሰዓት 
 ማሰሪያ ሊይ  የሚያስሩት ጌጥ፡፡ 
ኛባሊ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ ማንኛውም ደሊ፤ 
ኛፓንጋ  ስ  የእንጨት መቁረጫ ገጀራ፤ 
ኝኳንጋት  ስ  እጅ ሊይ ሁለም ሰው የሚያዯርገው የአምባር ዓይነት፡፡ 
ኝያቡ  ስ  1. ዯም፤ 2. ኩዌጉዎች በተሇይ ከቀዬኣቸው ርቀው 
 (ሇምሳላ ሇአዯን) ሲሄደ ብቻውን አሉያም ከማር ጋር 
 ቀሊቅሇው በመጠጣት ሇምግብነት የሚጠቀሙት፣ የሚበለ 
 የቤትና የደር እንስሳትን በማረዴ አሉያም በቁማቸው ሳለ 
 በመብጣት የሚጠጡት ዯም፡፡ 
ኝያታቺ  ስ  የመጀመሪያ ሚስት፤ 
ኝያዱኒ  ስ  የመጨረሻ ሚስት፤ 
 

አ 
 
አሁር  ስ  አራት 
አርቲ ካፔን  ስ  1. በማህበረሰቡና በአካባቢው ረሀብ፣ በሽታና ላሊም 
 መሌካም ያሌሆነ ሁኔታ ሲከሰት፣ ክስተቱ እንዱጠፋ 
 ባህሊዊ ሥርዓቱ በሚያዘው መሰረት ወዯ ‹‹ፈጣሪው›› 
 በመፀሇይ ብቻ ክስተቱ እንዱጠፋ ወይም እንዱወገዴ 
 ያዯርጋሌ ተብል የሚታመንበት ሰው የሚጠራበት 
 የማዕረግ ስም፡፡ 2. በየዯረጃው ካለ ባህሊዊ የእምነት 
 መሪዎች መካከሌ አንደ የሆነ ሰው፡፡ 
አትካፕሊክ  ስ  ሠራተኛ ንብ 
ኡማ  ስ  ባሌ 



ኡርከን  ስ  ነፍሰ ጡር ሴት፤ 
ኡታ  ስ  ሴት ሙሽራ 
ኢየየራ  ስ  የኩዌጉ ወንድችና ሴቶች፣ አዝመራ ሲያሸት በምሽት ሊይ 
 የሚጫወቱት ባህሊዊ ጨወታ፡፡ 
ኢያጪ  ስ 1. ቀይ  አሸዋማ የአፈር ዓይነት፡፡ 2. የኩዌጉ ወጣቶች 
 ትግሌ የሚወዲዯሩበት ዯቃቅ አሸዋማ ሥፍራ፡፡ 
ኣርኩጋአሮ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ የሥጋ መመገቢያ ገበቴ፤ 
ኣሼን  ስ  ሞት 
ኣሽሞ  ስ  እርግማን 
ኣኮካጅምፖ  ስ  የዓሣ ማጥመጃ መንጠቆ፤ 
ኤምኑካፔን  ስ 1. በኩዌጉ ባህሊዊ የአስተዲዯር መዋቅር ውስጥ 
 የሁለም ቁንጮ፣ መሪ የሆነ፤ በብሔረሰቡ ውስጥ 
 ሇሚከሰቱ ማናቸውም ችግሮች የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥ፤ 
 የተጣሊውን የሚያስታርቅ፣ ያጠፋውን የሚቀጣ፤ በጎውን 
 የሚመርቅ፤ ክፉውን የሚረግም፤ ሇህብረተሰቡና 
 ሇአካባቢው ሰሊምና ብሌፅግና የሚፀሌይ፤ ከአባት ወዯ ሌጅ 
 በዘር ሏረግ የሚተሊሇፍ ከፍተኛ ሥሌጣን ያሇው ሰው 
 የሚጠራበት የማዕረግ ስም፡፡ 2. የኩዌጉዎች ባህሊዊ 
 ንጉሥ፤ ባህሊዊ መሪ፤ ባሊባት፡፡  
ኤርዋክ  ስ  የኩዌጉ ብሔረሰብ አባሌ የሆነ እያንዲንደ አባወራ ወይም
  ሇአቅመ አዲም የዯረሰ ወንዴ ከራሱ ወይም ከቤተሰቡ 
 ከብቶች መካከሌ መርጦ ‹‹መፎከሪያዬ›› ብል 
 የሚሰይመው፤ በማንኛውም አጋጣሚና ቦታ ሁለ በስሙ 
 የሚፎክርበት፤ በቁመቱ ዘሇግ ያሇ፣ በሚዯረግሇት 
 እንክብካቤና በመሇያ ምሌክቱ ከላልች ከብቶች ብሌጫ 
 ያሇው፤ አስገዲጅ ሇሆነ ባህሊዊ ሥርዓት ሲባሌ፣ ሇዚያውም 
 በባህሊዊ ንጉሡ ትዕዛዝ፣ ካሌሆነ በስተቀር በምንም መሌኩ 
 ሇእርዴ የማይቀርብ በሬ፤ የመፎከሪያ በሬ፡፡  
ኤቤሌ  ስ  ቢሊዋ (ማንኛውም) 
ኤቤሌ ካቃሌሽ  ስ  ወንድች ከቀበቶ ወይም ከዝናር ጋር በወገብ ሊይ 
 የሚታጠቁት ቢሊዋ፤ 
ኤታገን ካፔን  ስ  በኩዌጉ ባህሊዊ የአስተዲዯር ሥርዓት መዋቅር፣ 
 ከንጉሡ (ከኤምኑ ካፔን) ቀጥል ሊሇ ባህሊዊ ሹም 
 የሚሰጥየማዕረግ ስም፡፡ 
እያንሽ  ስ  ጋብቻ 
እፓካኪያኔ  ስ  ተቅማጥ 
ኦሪኩ ስ  1. ሇንብ ቀፎ መስሪያነት የሚያገሇግሌ የማንኛውም እንጨት 
 ቅርፊት፡፡  2. የግራር ዛፍ ቅርፊት፡፡ 
ኦሽ  ስ  ምርቃት 



ኦቆራ  ስ  ሇቅሶ 
ኦቴ  ስ  ንብ 
ኦቶ  ስ  ጥጃ 
ኦዎው  ስ  የኩዌጉ ወጣቶች የሩጫ ውዴዴር፤ 
ኦይዴታማ  ስ  አርባ 
ኦፓ  ስ  እፉኝት 
 
 

ከ 
 
ከርሚ  ስ  አጥር 
ከርካሮ  ስ  የጥቅምት ወር፤ 
ኩሩም  ስ  ከእንጨት ወይም ከቅሌ የሚሰራ፣ የወተት መያዣ ወይም 
 ማሇቢያ ዕቃ ኪዲን፡፡ 
ኩሩም ካጃን  ስ  በቆዲ ብቻ የሚሰራ፣ የወተት መያዣ ወይም 
 ማሇቢያ ዕቃ ኪዲን (‹‹ጃን››ን ተመሌከት) 
ኪሮ  ስ  የፍየሌ ጭራ ሆኖ ከወዯ ጫፉ አካባቢ ሙለ ሇሙለ 
 የተቆረጠ፣ ሴቶች በዴንጋይ ወፍጮ እህሌ 
 በሚፈጩበትወቅት፣ በወፍጮው ዙሪያ የሚፈሰውን 
 እህሌ፣ ደቄት ወይም ቆሻሻ፣ ፈጭተው ሲጨርሱ ዯግሞ 
 ከወፍጮው ሊይ ደቄቱን ሇማፅዲት የሚያገሇግሌ 
 መጥረጊያ፡፡  
ኪያኒ  ስ  ውሻ 
ኪዮ  ስ  አንዴ 
ኪዮም  ስ  ዴብ 
ኪዴሬ  ስ  እሾክ 
ካል  ስ  ዛጎሌ 
ካራም  ስ  በመጠኑ አነስ በክብዯቱ ቀሇሌ ያሇ፣ ከወዯ አናቱ የፈረስ 
 ኮርቻን የሚመስሌ ቅርፅ ያሇው፣ እጄታው ቆዲ ሆና አንዴ 
 ወጥ ከሆነ እንጨት ተጠርቦ የሚሰራ፣ በእጅ የሚያዝ፣ 
 የትም ሲኬዴ ከእጅ የማይሇይ፤ ትራስም መቀመጫም ሆኖ 
 የሚያገሇግሌ፣ ወንድች ብቻ የሚጠቀሙት ዕቃ፡፡ 
ካራም ካሄዲ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ፣ ባሇሶስት እግር የወጣት 
  ወንድች መቀመጫ፡፡ 
ካራጊ  ስ  መዴኃኒትነት ያሇው፣ ከመሬት ተቆፍሮ ከወጣ በኋሊ 
 መዴኃኒትነቱ እንዯተጠበቀ እንዱቆይ ሲባሌ ከወንዝ ዲር 
 የሚቀመጥ፣ ጥሩ መዓዛ ያሇው የሣር ዓይነት፡፡ 
ካርሚ ካኪግሬ  ስ  1. የኩዌጉ ብሔረሰብ ዝንጀሮ ከጎተራ ገብቶ እህሌ 



 እንዲይበሊበት ሇመከሊከሌ ሲሌ ‹‹አዯገኛ›› አጥር 
 የሚያዘጋጅበት የእሾክ ዓይነት፡፡ 2. ‹‹እሾኩ ሰውን ወይም 
 እንሰሳትን የወጋ እንዯሆነ፣ እንዯ ኤላክትሪክ የመንዘር 
 ኃይሌ አሇው፤ ዝንጀሮዎችም ይህንን አሳምረው 
 ስሇሚያውቁ እሾኩን ጨርሶ አይጠጉትም›› ብሇው 
 ኩዌጉዎች የሚያምኑበት እሾማ የእንጨት ዓይነት፡፡ 3. 
 የእሾክ አጥር፡፡   
ካዪ  ስ ‹‹ቀጃ››ን ተመሌከት፤ 
ካያ  ስ  ገመዴ 
ካይካ  ስ  በገመዴ የሚሰራ ወጥመዴ፤ 
ኬሞ  ስ  ጥልሽ 
ክሌክሊ  ስ  ታህሣስ ወር 
ክችሞ  ስ  መግቢያ በር፤ ኩዌጉዎች አንዴን ‹‹ረክሷሌ›› ብሇው 
  የሚያምኑትን ሰው ወይም ነገር ከእርኩሰቱ ሇማንፃት ሲለ 
 በሚያዘጋጁት ባህሊዊ ሥርዓት ሊይ ከእርኩሰቱ እንዱነፃ 
 የሚፈሇገው ሰው እንዱያሌፈው የሚዯረግበት የመሹሇኪያ
  በር፤ ባሊ፡፡ 
ኮሬ  ስ  ባህሊዊ ፎቅ፤ 
ኮቴ  ስ  ስኳር ዴንች የሚመስሌ፣ ነገር ግን ጣፋጭ ያሌሆነ፣ ከመሬት 
 ተቆፍሮ ሇምግብነት የሚውሌ ሥር፡፡ 
ኮንሽ  ስ  ማንኛውም ስሌቻ፤ 
ኮንሽ ካጃን  ስ  ከቆዲ የሚሰራ፣ የእህሌ መያዣ ስሌቻ፤ 
ኮይሞ  ስ  በእጅ በመዲሰስ ብቻ የሰውን በሽታ ዓይነት የማስረዲት፣ 
 በሽታን ወይም ሌዩ ሌዩ ነፍሳትን ከሰው ሰውነት ውስጥ 
 የማውጣት ሌዩ የተፈጥሮ ችልታ አሇው ተብል የሚታመን 
 ሰው፤ ጠንቋይ፤ አስማተኛ፡፡ 
 

ወ 
 
ወርካኡርኩ  ስ  ከግራር ቅርፍት የሚሰራ፣ ባህሊዊ የንብ ቀፎ፡፡ 
ወርጊን ካሊድ  ስ  የትግሌ ጨዋታ፤ 
ወርግን  ስ  ጨዋታ 
ዋሬ  ስ  ስምንት ጉዴጓድች ያለት፣ መጫወቻ ጠጠሮቹ የዛፍ ፍሬዎች 
 የሆኑ፣ አዋቂ ወንድች ብቻ የሚጫወቱት የገበጣ ጨዋታ፡፡ 
ዋርዋራ  ስ  በመጠናቸው አነስ ካለና በቁጥር አንዴና ከአንዴ በሊይ 
 ከሆኑ ብረቶች የሚሰራ፣ ሌጃገረድችን ጨምሮ ሁለም 
 የብሔረሰቡ ሴቶች እኩሌ የሚያጌጡበት፣ በእንቅስቃሴ 
 ወቅት ዴምፅ እንዱያሰማ ተዯርጎ በእግር ወይም 



 በቁርጭምጭምት ሊይ የሚታሰር ቃጭሌ፡፡  
ዋተና  ስ  በኩዌጉ የጋብቻ ዝምዴና ውስጥ ታሊቅ ሥፍራና ከበሬታ 
 ያሇው፣ ያሻውን ቢያዯርግ ከሌካይ የላሇው፣ የሚስት 
 ወንዴም፤ አማች፡፡ በኩዌጉ ሌማዴ አማች (የሚስት 
 ወንዴም) የሆነ ሰው፣ እህቱ ከመዲሯ በፊትም ሆነ 
 ከተዲረች በኋሊ፣ የእህቱ ባሌም ሆነ የእህቱ ባሌ ወሊጆች 
 የሆነን ማንኛውንም ሀብትና ንብረት፣ ባሻው ሰዓትና 
 መንገዴ መውሰዴ ይችሊሌ፡፡ ሲሻው በጥልሽ መሌክ፣ 
 አሉያም ባሻው ጊዜ ብዴግ ብል ሄድ፣ በጉሌበቱ ቀምቶ 
 ጠብመንጃ፣ ፍየሌ ወይም ሌቡ የከጀሇውን ነገር ከአማቾቹ 
 ይወስዲሌ፡፡ በማህበረሰቡ ሌማዴ አማች የሆነ ሰው 
 ያሻውን ቢወስዴ፣ ያሻውን ቢያዯርግ ‹‹ሇምን ወሰዴክ? 
 ሇምን እንዱህ አዯረግህ?›› ተብል አይጠየቅም፡፡ 
ዋካ  ስ  አዯንጓሬ 
ዋክ  ስ  ማንኛውም ሾርባ፤ 
ዋጋራ  ስ  ‹‹ቡዋጋራ››ን ተመሌከት፡፡ 
 
 

ዘ 
 
ዘሇ ካቢ  ስ  የከብቶች ማዯሪያ፤ በረት 
ዘሇ ካቶንግ  ስ  የፍየሌ ማዯሪያ፤ ጉሬኖ፡፡ 
ዘርሲ  ስ  1. ሕዝብ  2. ጎሣ 
ዜሬ  ስ  የኩዌጉ ሴቶች፣ በመጀመሪያ ዴቅቅ አዴርገው ፈጭተውት፣ 
 በቅቤና ከቅቤ በሚወጣ ዘይት መሰሌ ፈሳሽ ከአሹት በኋሊ፣ 
 ፀጉራቸውን ቀብተውት የሚገምደበት ሇፀጉር ማጌጫነት 
 የሚጠቀሙበት ቀይ አፈር፡፡ 
 

የ 
 
ያኣሽ  ስ  አዞ 
ይምሹ  ስ  ጎሽ 
ይትሬ  ስ  ማር 
ይያጪ  ስ  ሙለ በሙለ አሸዋማ የሆነ የአፈር ዓይነት፤ አሸዋማ 
 ቦታ፡፡  
 
 
 



ዯ 
 
ዯምቢ  ስ  ክብረ - በዓሌ፤ ሌማዴ፤ ባህሌ፡፡ 
ዯውን  ስ  ዘንድ 
ደኒ  ስ  ሇሸክሊ ሥራ የሚውሌ ዯረቅ አፈር፡፡ 
ደካ  ስ  መጋቢት 
ዱብዬን  ስ  አይጥ 
ዲምፖ  ስ  ትምባሆ 
ዲራ  ስ  1. ወንዝ  2. ወንዝ ሊይ ሇተወሇዯ ሰው የሚሰጥ ስም፤ 
ዲባ  ስ  ዴፋርሣ 
ዲኖ ካደኮ  ስ  በማሽሊና በጎመን የሚሰራ ባህሊዊ ምግብ፡፡ 
ዳሻካቻች  ስ  ከነስሩ ተወቅጦ ከተነቀሇ በኋሊ መጠኑ አነስተኛ በሆነ 
 ቀዝቃዛ ውኃ ተበጥብጦ በእባብ የተነዯፈ ሰው 
 እንዱጠጣው ከተዯረገ የእባቡን መርዝ ከተጎጂው ሰውነት 
 ውስጥ በትውኪያ መሌክ የሚያስወግዴ መዴኃኒት፤ ወይም 
 በቤት ውስጥ እባብ አሇ ተብል ሲታመን እቤት ውስጥ 
 እንዯ ዕጣን ሲጨስ፣ አሉያም ቀዯም ሲሌ በተገሇፀው 
 መሌክ በውኃ ተበጥብጦ ሲረጭ እባብ ከቤት ውስጥ 
 ወጥቶ ወይም ከአካባቢው ርቆ እንዱሄዴ ያዯርጋሌ በማሇት 
 ኩዌጉዎች በመዴኃኒትነት የሚጠቀሙበት የሏረግ 
 ዓይነት፡፡ 
ዴሙጉ  ስ  ጥቁር 
ድንዛ  ስ  1.  አግብቶ ሌጅ የወሇዯ ወንዴ የሚጠራበት የማዕረግ 
 ስም፡፡  2. የሀገር ሽማግላ፡፡ 
ድንዛ ካፔን  ስ  በማህበረሰቡ ውስጥ አንቱ ሇተባለ፣ በማህበረሰቡ 
 ውስጥ የሚከሰቱ አሇመግባባቶችን በየዯረጃው ሇሚፈቱ 
 አባቶች የሚሰጥ የማዕረግ ስም፤ ያገር ሽማግላዎች፡፡ 
ድንግታም  ስ  ሃምሣ 
 

ዷ 
 
ዷቢ  ስ  የደር እንሰሳት፡፡ 
ዻ  ስ  ሁሇት 
ዻሉ  ስ  መሬት 
ዻቢ  ስ  አንዴ ሰው ሇፈፀመው ጥፋት የሚቀበሇው ባህሊዊ ቅጣት፤
  ቅጣቱ የሚወሰንበት በባህሊዊ መሪዎችና በሀገር 
 ሽማግላዎች አማካይነት ሲሆን፣ ቅጣቱም በአብዛኛው 
 እንዯ ጥፋቱ ክብዯትና ቅሇት ፍየሌ ወይም በሬ እንዱወጋ 



 የሚያዝ ነው፡፡ ጥፋተኛው የፈፀመው ጥፋት ትንሽ ከሆነ 
 ‹‹ፍየሌ ይውጋ›› ጥፋቱ ከበዴ ያሇ ከሆነ ዯግሞ ‹‹በሬ 
 ይውጋ›› ይባሊሌ፡፡ ጥፋተኛው የተጣሇበትን ቅጣት 
 የሚፈጽመው የራሱን እንሰሳ በመውጋት ነው፡፡  
ዻፓ  ስ  1. ማንኛውም ቆዲ፡፡ 2. ሇመኝታነት፣ ሇሬሳ መገነዣነት፣ 
 ወዘተ የሚያገሇግሌ፣ የእንሰሳት ቆዲ፡፡  
ዻፓ ካማቻ  ስ  የአምባራይላ ቆዲ 
ዻፓ ካም  ስ  የዴኩሊ ቆዲ 
ዻፓ ካምሆ  ስ  የአንበሳ ቆዲ 
ዻፓ ካቢ  ስ  የከብት ቆዲ 
ዻፓ ካዲማ  ስ  የዴፋርሳ ቆዲ 
ዾንጋ ዾንጋ ካቢ  ስ  በመፎከሪያ በሬ አንገት ሊይ የሚታሰር፣ 
 የመፎከሪያ በሬ ሌዩ ምሌክት ሆኖ የሚያገሇግሌና በመጠኑ 
 ሇላልች ከብቶች ከሚዘጋጀው ከፍ የሚሌ፣ በሬው 
 በተንቀሳቀሰ ቁጥር ዴምፅ የሚሰጥ፣ ከብረት ተሰርቶ ከቆዲ 
 በተዘጋጀ ወፍራም ገመዴ ከበሬው አንገት ሊይ 
 የሚንጠሇጠሌ፣ የመፎከሪያ በሬ ቃጭሌ፡፡ 
 
 

ጀ 
 
ጁ  ስ  ከሸክሊ የሚሰራ፣ የምግብ ማብሰያ ዴስት፡፡ 
ጁታቺ  ስ  ማንኛውም ጋን፡፡ 
ጁንካ ካሩንግ  ስ  የነብር ቆዲ 
ጁካሙዋ  ስ  ከሸክሊ የሚሰራ፣ የውኃ ማቀዝቀዣ እንስራ፡፡ 
ጁካአክነን  ስ  ከሸክሊ የሚሰራ፣ የምግብ ማብሰያ እንስራ፡፡ 
ጁካኣይሹ  ስ  ከሸክሊ የሚሰራ፣ የቡና ጀበና፡፡ 
ጁካጫሌ  ስ  ከሸክሊ የሚሰራ፣ የባህሊዊ መጠጥ (የቦርዳ) መጥመቂያ 
 ጋን፡፡ 
ጂያን  ስ  ሶስት 
ጃን  ስ  1. ማንኛውም ቆዲ፡፡ 2. የኩዌጉ ሴቶች እራሳቸው ከቆዲ 
 ሰርተውት የሚሇብሱት ባህሊዊ ሌብስ፡፡ 
ጆንፓ  ስ  በኩዌጉ ብሔረሰብ የንብ ቀፎ ከግንዴ ቅርፊት ሲሰራ 
 ቅርፊቶቹን እርስ በርሳቸው ሇመስፋት የሚያገሇግለ 
 ቀዲዲዎችን ሇማውጣት ወይም ሇመብሳት የሚያገሇግሌ 
 ሹሌ ብረት፡፡ 
 
 



ገ 
 
ገብቱ ካቶንግ  ስ  የፍየሌ በጠጥ፤ (‹‹ቶንግ››ን ተመሌከት) 
ገብቱ ካይምሹ  ስ  አይጥ ወዯ እህሌ ጎተራ ሇመግባት የቆፈረውን 
 ጉዴጓዴ ሌክ እንዯ ሲሚንቶ ሇመዴፈን የሚያስችሌ፣ 
 በዯንብ ታሽቶ የተቦካ የጎሽ እበትና የሸክሊ አፈር ዴብሌቅ፤ 
 (‹‹ይምሹ››ን ተመሌከት፡፡ 
ጉሻ  ስ  ቅሌ 
ጉሻ ካቦዱ  ስ  ከቅሌ የሚሰራ፣ የቅቤ መያዣ ዕቃ፡፡ 
ጉዋቡ  ስ  የውኃ ውስጥ ኤሉ፡፡ 
ጊቦ  ስ  እጭ 
ጋማሊ  ስ  ግመሌ 
ጋርጂ  ስ  ከዘንባባ የሚሰራ፣ የኩዌጉ ሴቶች ከመኖሪያ ሰፈራቸው 
 ርቀው ሲሄደ የተሇያዩ ነገሮችን የሚይዙበት ዘምቢሌ፡፡ 
ጋቲ  ስ  ዝንጀሮ 
ጋው  ስ  ማንኛውም አንባር፤ 
ጋይታ  ስ  እጄታው እንጨት ሆኖ ጫፉ ሊይ ብረት ያሇው፣ አረም
  ሇማረም የሚያገሇግሌ የእርሻ መሣሪያ፡፡ 
ጋጊ  ስ  ጀሌባ 
ግሌያኣ  ስ  በኦሞ ወንዝ ውስጥ የሚገኝ ዓዞ ሰው እንዲይተናኮሌ 
 ሲባሌ በባህሊዊ መሪዎች የሚከናወን ባህሊዊ ሥርዓት፡፡ 
ግመይ ካሻሬ  ስ  የማንኛውም እንጨት ሥር፡፡ 
ግብሼ  ስ  ጉንፋን 
ግታማን  ስ  የብረታ ብረት ባሇሙያ፤ ቀጥቃጭ፡፡ 
ጎመኩየን  ስ  ጠሇፋ 
ጎርባን  ስ  ንቦች ነጭ ማር ሇማዘጋጀት አበባውን የሚቀስሙት፣ 
 እንጨቱ ዯግሞ ሇአጥር አገሌግልት የሚውሌ እሾሃማ የቆሊ 
 ዛፍ፡፡ 
ጎርኮፖ  ስ  ‹‹ቅጠለ በዯንብ ከታሸ በኋሊ የሚወጣው ጭማቂ ጊንጥ 
 የነዯፈው አካሌ ሊይ ተዯርጎ ሲታሽ እብጠት ወይም ህመም 
 ያስወግዲሌ›› በማሇት ሇመዴኃኒትነት የሚጠቀሙት 
 የእፅዋዕት ዓይነት፡፡ 
ጎት  ስ  ዝናብ 
ጎቼምባ  ስ  ጭራቅ 
 
 
 
 



ጨ 
 
ጨሊ  ስ  ገና የተወሇዯ አራስ ሌጅ፤ 
ጨሌ  ስ  ከማሽሊ የሚዘጋጅ፣ ባህሊዊ የመጠጥ ዓይነት፤ ቦርዳ፡፡ 
ጨበዲ  ስ  የዓሣ ዝርያ፤ ኮዲ ዓሣ፡፡ 
ጨንጨሬ  ስ  ከታረዯ ወይም ከሞተ ፍየሌ እግሮች ሊይ የሚወሌቅ፣ 
 አንዱት ሴት ያሊገባች (ሌጃገረዴ) ሇመሆኗ በመሇያነትና 
 በማጌጫነት የሚያገሇግሌ፤ የፍየሌ ኮቴ፡፡ የኩዌጉ 
 ሌጃገረድች፣ ያሊገቡ መሆናቸውን ሇማመሌከትና ሇመዋብ 
 ሲለ፣ በርካታ የፍየሌ ኮቴዎችን በቆዲ ሌብሶቻቸው ሊይ 
 ከሊይ እስከ ታች አጠጋግተው በመስመር 
 ስሇሚዯረዴሯቸው፣ በእንቅስቃሴም ሆነ በተሇይ በጭፈራ 
 ወቅት እርስ በርሳቸው ሲጋጩ የሚፈጠረው ዴምፅ 
 ሇጭፈራው ሌዩ ውበት ስሇሚሰጣቸው፣ በሌጃገረድቹ 
 ዘንዴ ተመራጭነት ያሇው ማጌጫ፡፡  
ጩዋጩ  ስ 1. በቁሙ የዋንዛ ዛፍ፡፡ 2. በኩዌጉዎች ዘንዴ ሇእህሌ 
 ጎተራና ሇላልች ቁሶች መሥሪያነት ከመዋለ በተጨማሪ፣ 
 የሚከተለትን ጨምሮ፣ በርካታ ባህሊዊ ፋይዲ ያሇው የዛፍ 
 ዓይነት፤ ሀ) አዞ ሰውንና እንሰሳትን እንዲይተናኮሌ፣ በኦሞ 
 ወንዝ ሊይ፣ ባህሊዊ መሪ (ንጉሥ) በሆነ ሰው አማካይነት 
 በሚፈፀመው ባህሊዊ ሥርዓት ሊይ የሚያገሇግሌ መሆኑ 
 ከዋንዛ ባህሊዊ ፋይዲዎች መካከሌ አንደ ነው፡፡ አዞ 
 መተናኮሌ ሲጀምር፣ ባህሊዊ ሹሙ ጥቂት የዋንዛ ቅጠልችን 
 ይዞ ወዯ ኦሞ ወንዝ ይወርዲሌ፡፡ ቅጠልቹን በወንዙ 
 እየነከረና እየረጨም ‹‹ከዛሬ ጀምሮ እንዲሊይህ፤ ከዚህ 
 አካባቢ ጥፋ! ሰዎቼንም ሆነ እንሰሳቱን ስትተናኮሌ 
 እንዲሊይህ›› በማሇት ዓዞውን ይገዝታሌ፡፡ ‹‹አዞውም ከዚያን 
 ቀን ጀምሮ ሉተናኮሌ ቀርቶ፣ በአካባቢውም አይታይም›› 
 ተብል ይታመናሌ፡፡ ሇ) ዋንዛ በኩዌጉዎች ዘንዴ ሇአራስ 
 መጠየቂያነትም ይውሊሌ፡፡ አንዱት የኩዌጉ ሴት፣ የዋንዛ 
 ሌጥ ወዯ አራስ ቤት ይዛ በመሄዴ፣ በሌጡ ሊይ ምራቋን 
 ‹‹እንትፍ›› ካሇችበት በኋሊ፣ ‹‹ሆዶን ከመውረዴ 
 ይከሊከሊሌ›› በሚሌ የአራሷን ሆዴ ታስርበታሇች፡፡ መ) 
 ከዘመቻ ተመሊሾች፣ ከሕዝቡ ጋር ከመቀሊቀሊቸው በፊት፣ 
 በሚፈፀመው ባህሊዊ የማንፃት ሥርዓት ሊይ፣ ከአንገታቸው 
 የሞራ ጉንጉን እያጠሇቁ፣ ከግንባራቸው ፈርስ እየተቀቡና 
 ከመሬት የተነጠፈሊቸውን የዋንዛ ቅጠሌ እየረገጡ 
 በመሹሇኪያው በር ሥር እንዱያሌፉ ይዯረጋለ፡፡ 



 (‹‹ሁዋሩ››ን ተመሌከት) 
ጫሊ  ስ  አራስ 
ጫሪ  ስ አነስ ያሇ፣ ሞሊሊ ቅርፅ ያሇው፣ ሇወፍጮ መውቀሪያነት 
 ወይም መሞረጃነት የሚያገሇግሌ ዴንጋይ፤ መጅ፡፡ 
ጫጉሬ  ስ  አረንጓዳ 
 
 

ጰ 
 
ጳሌ  ስ  በብሔረሰቡ ‹‹አንቱ›› የተባለ፣ የትሊሌቅ ሰዎች ወይም 
 የባህሊዊ ሹማምንት መሰብሰቢያ ሜዲ ወይም አዯባባይ፡፡ 
ጳንታ  ስ  የማይነካ፣ የማይበሊ፣ ከትውሌዴ ወዯ ትውሌዴ 
 የሚተሊሇፍ፣ ሌጅ ‹‹የአባቴ››፣ የሌጅ ሌጅ ዯግሞ ‹‹የአያቴ›› 
 ብል የሚፎክርበት፣ አባት ሇሌጁ የሚያወርሰው የዘር 
 እህሌ፡፡ 
ጳይ  ስ  1. ሏረግ  2. ጠንካራና ሳይበጠስ ሇረጅም ጊዜ መቆየት 
 ከሚችሌ ሏረግ የሚሰራ፣ የእህሌ ጎተራና የንብ ቀፎ 
 በሚሰራበት ወቅት እንጨቶችንና ሰፋፊ ቅርፍቶችን 
 ሇማሰር የሚያገሇግሌ ገመዴ፡፡  
 

ፐ 
 
ፑሌታ  ስ  1. ማንኛውም ቀዲዲ ወይም ቢስ፡፡  2. አይጥ ወዯ ጎተራ 
 ሇመግባት የሚበሳው ቀዲዲ፡፡ 
ፓር  ስ  1. ጦርነት፡፡ 2. እጄታው እንጨት ሆኖ፣ ከጫፉ ሊይ ሹሌ 
 ብረት ያሇው፣ ሇአዯንና ሇላልች አገሌግልቶች ጥቅም ሊይ 
 የሚውሌ ጦር፡፡ 
ፕሌኪ  ስ  ተረት 
ፕታ  ስ  እህሌ በሚዘራበት ወቅት ዘሩ አንዴ በአንዴ 
 የሚጨመርበትን ጉዴጓዴ ሇመማስ የሚያገሇግሌ የእርሻ 
 መሣሪያ፤ 
ፖሉቼን  ስ  ነጭ 
 



ምዕራፍ ዘጠኝ

ግዲቾ-አማርኛ 
ባህላዊ መዝገበ ቃላት



ስሇ ግዱቾ30 ብሔረሰብ ጥቂት ነጥቦች 
 

ግዱቾ  የሚሇውን ስያሜና ስያሜው የሚገሌፀውን ፅንሰ ሀሳብ 
በተመሇከተ፣ የተሇያዩ ዴርሳናት (ፀሐፉት) የተሇያየ ብያኔ ይሰጣለ፡፡ 
አንዲንድች ‹‹ግዱቾ በአባያ ሐይቅ ሊይ ከሚገኙ 22 ዯሴቶች መካከሌ፣ 
የአንደ መጠሪያ ስም ነው31››ሲለ፣ ላልች ዯግሞ፣ ‹‹ግዱቾ› 
ከምሥራቅ ኦሞያዊ ቋንቋዎች (east Omotic or Ometo 
languages) መካከሌ የአንደ መጠሪያ ነው32›› በማሇት ይከራከራለ፡፡ 
በላሊ በኩሌ ዯግሞ፣ ‹‹ግዱቾ ሇብሔረሰብና ሇብሔረሰቡ የአፍ መፍቻ 
ቋንቋ በወሌ የተሰጠ ስያሜ ነዉ33›› የሚለም አለ፡፡  
 

ዴርሳናት (ፀሐፉት) ምንም አለ ምን፣34 ግዱቾ፣ በዯቡብ ብ/ብ/ሕ/ 
ክሌሌ፣ በጋሞ ጏፊ ዞን ውስጥ ከሚገኙ አምስት ብሔረሰቦች መካከሌ 
አንደ ነው፡፡ ብሔረሰቡ በዋናነት በአባያ ሐይቅ ሊይ በሚገኙ፣ ባይሶ፣ 
ሽግማ እና ሀሮ በሚባለ ዯሴቶች ሊይ፣ እንዱሁም በምዕራብ አባያ 
ወረዲ፣ በአሌጌ ቀበላ ውስጥ ይኖራሌ፡፡35 በ1999 ዓ.ም. በተዯረገዉ 
የህዝብና ቤቶች ቆጠራ መሰረት የብሔረሰቡ የህዝብ ብዛት 5,48336 
ሲሆን፣ ሁለም የዎሊይታን፣ የጉጂ ኦሮሞን፣ የጋሞንና የአማርኛን 

                                                 
30 በብሔረሰቡ ቋንቋ ሊይ ጥናት ያካሄደ ቀዯምት ተመራማሪዎች፣ ‹‹የብሔረሰቡ ትክክሇኛው 
መጠሪያ ‹‹ሀሮ›› ነው፤ ግዱቾ ብሔረሰቡ  በአባያ ሐይቅ ሊይ ከሚኖርባቸውዯሴቶች መካከሌ 
የአንደ መጠሪያ ነው›› ብሇው ይሞግታለ፡፡ 

31 Hirut Woldemariam; A Grammar of Haro With Comparative Notes on the 
Ometo Linguistic Group, A.A.U., School of Graduate Studies, February, 2004, 
(249 pps); Matthias Brenzinger The “Islanders” of Lake Abaya and Lake Ch’amo: 
Harro, Ganjule, Gats’ame and Bayso፣ S.L.L.E. Linguistic Report No..26 ,( 36pps)  
32 Fleming; 1976,300 
33 በዯቡብ ብሔረሰቦች ምክር ቤት የባህሌ፣ ቋንቋና ታሪክ ጥናት ተቋም (ዯብም)፤ የዯቡብ 
ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፕሮፊይሌ፣ 2001 ዓ.ም የመጀመሪያ እትም፣ (381 ገፆች) 

34 በዚህ መዝገበ ቃሊት  ውስጥ ‹‹ግዱቾ›› የሚሇው ስያሜ አገሌግልት ሊይ የዋሇው ወይም 
የገባው፣ ‹‹ሇብሔረሰብና ሇቋንቋ በጋራ የቆመ ነው›› በሚሌ በዯቡብ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና 
ሕዝቦች ፕሮፊይሌ ሊይ በተገሇፀው መሌኩ መሆኑን ሇአንባቢያችን ማሳወቅ እንወዲሇን፡፡ 

35 ዯብም፤ የዯቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ፕሮፊይሌ፣ 2001 ዓ.ም 

36 National Censue of Ethiopian, (CSA); 2007.  



ሀ 
 
ሀርቆታ  ስ  ከዋንዛና ቀሇሌ ካሇ እንጨት የሚሰራ ቀንበር 
ሀርባይ  ስ  ስሇታም መሳሪያዎች ሲድሇዴሙ የሚሞረደበት ዴንጋይ፤ 
ሀርዲ  ስ  በረሀብ ጊዜ ከሃይቅ ዉስጥ ተነቅል በጸሃይ በማዴረቅ ተፈጭቶ 
 በቂጣና በገንፎ መሌክ  ሇምግብነት የሚውሌ ጠንካራ ሥር፤ 
ሀሮ  ስ  የሁለም ባህሊዊ ሹማምንት መገናኛ ስፍራ፡፡ 
ሀቦስ ስ 1.ግንደ ሳይቆረጥ ሳይበሰብስና እሳት ሳይነካዉ፣ግንደን በመቦርቦር 
 የሚሰራ ፣የንብ ቤት፣ ተቦርቡሮና ጢስ ተጢሶበት ፣በዴንጋይ 
 የሚዯፈን እንዯ ቀፎ የሚያገሇግሌ ዛፍ፡፡ 2.ሴቶች በተሇያዩ ባህሊዊ 
 ክብረ-በኣሊት ወቅት በባህሊዊ ንጉሱ /በወኖዉ/ ዯጅ ሊይ ሲጨፍሩ 
 በሳደሊቸዉና በጎፈሬያቸዉ ሊይ ሰክተዉ የሚያጌጡበትን አበባ 
 የሚያፈራ ዛፍ፤ 

 ሀቦስ 
ሀናገድ ስ ከሰሜን ወዯ ዯቡብ ከታህሳስ እስከ ጥር ወር መጨረሻ ዴረስ በአባያ  
 ሃይቅ ሊይ የሚነፍስ ንፋስ፡፡ 
ሀኡሪ  ስ  የዉሀ ዉስጥ ሀረግ፣ አበባ፣ፍሬዉ የዲጉሳ የሚመስሌ ሲዯርቅ 
 ተፈጭቶ የሚበሊ 
ሁካ ማሻሼ  ስ  ማንኛዉም የሙሽራ እቃ 
ሁፖ  ስ  አዉል ንፋስ 
ሂል  ስ  አንዴ ማህበራዊ ዯንብ የጣሰ ወይም ያፈነገጠ የማህበረሰቡ አባሌ 
 የሚቀጣበትና ትክክሌ ነዉ ተብል ወዯሚታመነዉ ስርኣት 
 እንዱመሇስ የሚያስገዴደበት ባህሊዊ ዯንብ፡፡ 
ሂንጂሬ  ስ ቀይና ነጭ ቀሇም ያሇዉ ጨላ በተገመዯ ክር ሊይ ተዯርዴሮ 
 በአጭሩ በአንገት ሊይ የሚታሰር፡ 
ሂንግርጁ  ስ  እንዯጎመን ሇምግብነት የሚዉሌ ከጫካ ተሇቅሞ ተቀቅል  
  የሚበሊ ተክሌ 
ሂዴዴከዲድ  ስ  ይድ ከሚባሌ ተክሌ ስር የሚቀመም ባህሊዊ የሆዴ ህመም  
 መዴሃኒት፡፡ 
ሂጎ  ስ  ‹‹በጫ›› ከሚባሌ ዛፍ የሚሸሇቀቅ፣ ሇቤት ስራና ሇጎተራ ማገር 
 ማሰሪያነት የሚያገሇግሌ የሌጥ ዓይነት፡፡ 
ሃርቦ  ስ  እንዯ ካሮት ከመሬት ተነቅል የሚበሊ፣ ሇስሇስ ያሇ የሥር ዓይነት፤  



ሃርካማ  ስ  ግዱቾዎች በዋና ምግብነት የሚጠቀሙበት ሰብሌ፡.ዲጉሳ፡፡ 
ሃሳ  ስ  ከዛጎሌ የሚሰራ የሴቶች አንገት ጌጥ፡፡ 
ሃሳ ታሊካ  ስ  ወፍራም ሆኖ ቡራቡሬ ቀሇም ያሇዉ፣ ሇክብር ሲባሌ ንጉሡ 
 (ዎኖዉ) ከሌብሶቹ በታች፣ ከአንገቱ ስር የሚያንጠሇጥሇዉ ጨላ፤ 
ሃንቀቾ/ሃንቀሌቶ  ስ ግዱቾዎች በአባያ ሏይቅ ሊይ በጀሌባ ተጉዘው ከየብስ ሊይ 
 ሲዯርሱ ጀሌባቸውን ሇመቅዘፍ የሚጠቀሙበት መቅዘፊያ፡፡ 
ሃንቃቴሊ  ስ ከታች አንዴ ወጥ ሆኖ ከሊይ መንታ ጫፍ ያሇዉ፣ የአጥር እሾህ 
 ወይም ቆንጥር እጅ እንዲይወጋ የሚረዲ ባሊ እንጨት፡፡  
ሄሜሪዲይሳታኖ  ስ በሌጃገረዴነቷ ጊዜ የነበረዉ ሳደሊ ካገባች በኋሊ ባባቷ ቤት 
 ፍየሌ ታርድ፣ ሙለ በሙለ ጸጉሩ የሚሊጭበት የሳደሊ መቀሊቀያ 
 ስርዓት፡፡ 
ሄቄ ካኡሜ  ስ  አንገት ሊይ ሇሚወጣ እጢ ጊዱቾዎች በመዴሃኒትነት 
 የሚጠቀሙበት የቅሌ ፍሬ፡፡  
ሄቄ ካዉል  ስ  የደባ ፍሬ፣ ኮሶ ሲጣባ እንዯመዴሃኒት የሚጠቀሙበት 
ሄኔኒ  ስ  ሳደሊ 
ሆንቆቆ  ስ  የኮሶ ፍሬ በጊዱቾዎች ዘንዴ ሇሆዴ ቁርጠት የሚያገሇግሌ ባህሊዊ 
 መዴሃኒት 
ሆንጎር  ስ  ከከብት ቀንዴ የሚሰራ ፣ሇምግብ መመገቢያነት የሚያገሇግሌ  
 ማንኪያ፡፡ 
ሆኮ  ስ  ጫፉ ቆሌመም ያሇ ፣ዯረቅ የማገድ እንጨት ከዛፍ ሊይ ሇማዉረዴ 
 ሴቶች የሚጠቀሙበት ረጅም እንጨት፡፡ 

 
 

ሇ 
 
ለጋዲኖ  ስ  ሇማንኛዉም ጉዲይ ባህሊዊ የዉሳኔ አሰጣጥ ስርዓት፡፡ 
ሉቤ  ስ  ከግራር እንጨት የሚዘጋጅ ፣ቤቱን ቀጥ አዴርጎ የሚይዝ፣ ማርና እርጎ 
 ወተት ሇመሇማመኛ የሚፈስበት፣ ሴቶች ፈጽሞ የማይዯገፉት፣ ከሇሊ 
 ተዯርጎሇት የቆመ፣ የቤት መካከሇኛ ምሶሶ፡፡  
ሊሊ  ስ  ከጎሽ ቆዲ የተሰራ በዉጊያ ጊዜ ጠሊት የሚመክቱበት የጦር እቃ፣ጋሻ፡፡  
ሊሊ ኪቢን  ስ  የወንዴማማች ሌጆች፣ ከህጻን እስከ አቅመ-አዲ የዯረሱ፣ 
 ቁጥራቸዉ እስከ አስራ አምስት የሚዯርሱ፣ ወንድች ሌጆች በአንዴ 
 ቀን አንዴ ሊይ ሲገረዙ፣ ሇቤተ-ዘመዴ ሴት ታዲሚዎች የሚዯረግ 
 የግርዛት ዝግጅት ስርኣት፡፡ 
ሊሊንጢላ  ስ  እንዯ ሽፈራዉ ተሸምጥጦና ተቀቅል የሚበሊ ቅጠሌ፡፡ 
ሊሙዲ  ስ  ገና በማዯግ ሊይ ያሇ ሇምሇም ሳር፡፡ 
ሊንዱ  ስ  ከሇሰሇሰ የፍየሌ፣ የበግና  የጥጃ ቆዲ የተሰራ ሴቶች በቀንም በማታም 
 የሚሇብሱት ሌብስ፡፡  



 ሊንዱ 
ሊንዱ ካንጂ  ስ  ከቆዲ የተሰራ ሴቶች በሰርግ፣ በንግስና በሇቅሶ ሰኣት 
 የሚሇብሱት፣ ጨፉ በዛጎሌ ያጌጤ የክብር ሌብስ 
ሊዬ ባሳተኖ   ስ  ታህሳስ ወር ሙለ የሚጫወቱት የገና ጫዋታ፡፡ 
ልጎድ  ስ  ከዯቡብ ወዯ ሰሜን ከመጋብት እስከ ነሀሴ፣ በአባያ ሃይቅ ሊይ 
 የሚነፍስ ንፋስ፡፡ 
 

መ 
 
ሙራ  ስ  በዎኖዉና በሽማግላዎች የሚታዘዝ፣ በሰርግና በሇቅሶ ጊዜ ከስዴስት 
 በሊይ ሆኖ በቡዴን መሌእክት የሚያዯርስ፣ እንቢ ካሇ ቅጣት 
 የሚጣሌበት የህዝብ መሌክተኛ፡፡ 
ሙሮ  ስ  ሴት ሌጅን የዯፈረ፣ ከብር እሰከ ጊዯር የሚጣሌበት ቅጣት፡፡ 
ሙንጄ  ስ  ከንፈር፡፡  
ሚንካዋ  ስ  የዎኖዉና የወይቻ ማምሇኪያ ቤት፡፡ 
ሚግ ሮሪሳኖ  ስ  ሇጥልሽ ዉሌ በሚፈጸምበት ጊዜ የሚቀርብ የመጠጥ 
 ስርአት፡፡ 
ማሊካታ  ስ  ከአጋዘን ቀንዴ የተሰራ፣የሇቅሶ መሌእክት ሇማሰማት የሚነፋ 
 የዴምጽ መሳሪያ፡፡ 
ማሌዱያ  ስ  ከመዲብ የሚሰራ ሆኖ ሴቶች እንዯ አንባር የሚያጌጡበት ጌጥ፡፡ 
ማራንታ  ስ  ሇዎኖዉ የንግስና ማእረግ ሲሰጠዉ በጣቱ ሊይ የሚጠሇቅ ከነሃስ 
 የሚሰራ ቀሇበት፡፡ 
ማራንቻ  ስ  የዎኖዉ ምርቃት ስርኣት ማስፈጸሚያ ስርኣት መዋጮ፡፡ ዎኖዉ 
 በየአመቱ ህዝቡን በመጋበዝ ህዝቡንና ሃገሩን የሚመርቅበት ስነ-
 ስርአት ነዉ፡፡ በዚህ ስነ-ስርአት ሊይ ዎኖዉ በበኩለ የሚታረዴ 
 ወይፈን ያዘጋጃሌ፣እንዱሁም ህዝቡ ገንዘብ አዋጥቶ በራሳቸዉ በኩሌ 
 የሚታረዴ ወይፈን ይገዛና ያርዲሌ፡፡ ከዚያ በኋሊ ንጉሱ ተነስቶ ረሃብ 
 ይጥፋ ሇህዝቡ ሰሊም ይስፈን ፣ ጦርነት ይጥፋ፣ እያሇ ህዝቡን 
 ይመርቃሌ፡፡ 
ማዬሊ  ስ  ሇጥርስ መፋቂያነት የሚጠቀሙበት የእንጨት አይነት፡፡ 
ማዯሪከሃስኖ  ስ  ወጣት ወንድችና አዛዉንቶች ጸጉራቸዉን ቅቤ ተቀብተዉ 
 እየዘሇለ  የሚጫወቱት የሰርግ ጭፈራ፡፡ 



ማዲ  ስ  ከአቦሪስ እንጨት የሚሰራ እርፍ፡፡ 
ማጋናንቾ  ስ  የዎይቻ ሚስት፡፡ዎይቻ ከንጉሱ ቀጥል ያሇ የአስተዲዯር እርከን 
 ነዉ፡፡ 
ማጋንቾ ጎኖባሪታቢቴ ስ የዎይቻዉ ሚስት የሚስጋናና አምሌኮአዊ ምረቃና 
 መሇማመኛ፡፡   
ማጣ  ስ  ከበረሃ ግራር/አቦሪስ/ የሚሰራ  
ሜቴበተ ስ ዉርጃ ያካሄዯች ሴት ከእርኩሰቷ እንዴትነጻ የዎይቻ 
 ሚስቶች ተጠራርተዉ ሇንጉሱ በማሳወቅ በግ ወይም ሊም ታርድ፣ 
 የበጉና የሊሚዋ ዯምና ፈርስ ዉርጃ በፈጸመችዉ ሴት ሊይ በማፍሰስ 
 ሴቲቱን ነጻ በማዉጣት  ከማህበረሰቡ እንዴትቀሊቀሌ የማዴረግ 
 ስርኣት 
ሜቴከቤባሮ  ስ  ‹‹አረፋ እስኪወጣዉ ዴረስ በሽንት ታሽቶ ሲታጠብ ይዴናሌ› 
 ተብል የሚታመን የቆሮቆር በሽታ፡፡ 
ሜድ  ስ  ሇግርዛት ሇጸጉር መሊጫና የማዋሇጃ ከብረት የተዘጋጀ አጠር ያሇ  
 ስሇታም መሳሪያ፡፡ 
ሞሊሌ  ስ  እንኮይ፤ እስከነ ፍሬዉ ተበሌቶ የሚዋጥ፣ በጫዋታ ጊዜ 
 በማሞካሻነት የሚጠራ ፣ ፍቅር አዘሌ ስንኝ ያሇዉ ዛፍ፡፡ 
ሞሩ  ስ  ጠንቋይ  
ሞርጎግ  ስ  የማንጎ ጣእም ያሇዉና ተመጦ የሚተፋ ጣፋጭ ፍሬ፡፡ ፍሬዉን 
 የሚያፈራዉም ዛፍ ሞርጎን ይባሊሌ፡፡ 
ሞጎ  ስ  እንዯ እዴር ያሇ በጎሳና በቤተ-ዘመዴ መሃሌ የሚዯረግ ማህበራዊ 
 ግንኙነት፡፡ 
 

ረ 
 
ሪሚ  ስ  ከዴንጋይ የተሰራ በጅ የሚፈጭ ወፍጮ ፡፡ 
ራሬ  ስ  ከእንጨት የሚሰራ አራት ሰዎች ሆነዉ በሽተኞችን የሚሸከሙበት 
 ቃሬዛ፡፡ በባህለ የአስከሬኑ ቃረዛ መቃብሩ ሊይ ይጣሊሌ እንጂ ወዯ 
 ቤት አይመሇስም፡፡ 
ራና  ስ  ከጸጉር ቅቤ ጋር ቀሊቅሇዉ የሚቀቡት፣ እንዯ በሶቢሊ ያሇ የጓሮ ተክሌ፡፡ 
ራፎ  ስ  እንዯ ጎመን ሇምግብነት የሚዉሌ የእጽዋት አይነት፡፡ 
ሬቢት  ስ  የመሇማመኛ የአምሌኮ ስፍራ፡፡ ፍየልችና ከብቶች የሚያርፉበት 
 የመሇማመን  ስርአትም የሚፈጸምበት ስፍራ፡፡ 
ሮዱቶ  ስ  ወንጭፍ 
 
 
 



ሰ 
 
ሱጣ  ስ  ሱረት 
ሲሊ  ስ  እንገር  
ሳንታሌ  ስ  1. ቁሌቋሌ፡፡ 2. ጊዱቾዎች የከብቶችን ቁስሌ ሇማከም ሲለ፣ 
 በከብቶች ቁስሌ ሊይ የሚቀቡትና በመዴኃኒትነት የሚጠቀሙት፣ 
 ከቁሌቋሌ ዛፍ የሚወጣ፣ ወተት መሰሌ ነጭ ፈሳሽ፡፡  
ሳጋዮ  ስ  ከብር የሚሰራ፣ ባህሊዊ መሪ ወይም ንጉሥ የሆነ ሰው እጅ ሊይ 
 የሚዯረግ አምባር፡፡ 
ሳጋዮ ካጋራብ  ስ  ከብረት የሚሰራ፣ ከንጉሥ (ከ‹‹ዎኖ››) ቀጥሇው በተዋረዴ 
 ያለ (ኦሪ፣ ዎኖ፣ ማጋናንቾና አባድ) በሚሌ የማዕረግ ስም የሚታወቁ 
 ባህሊዊ ሹማምንት በእጃቸዉ አንጓ ሊይ የሚያዯርጉት አምባር፡፡ 
ስሲቦ  ስ  ህመም ሲሰማ ቀጭን እንጨት ሰብቀዉ እንዱዴን ቆዲ ሊይ በእሳት 
 የሚጠብሱት ስርአት፣ አስቴ፡፡ 
ሶማያ  ስ  የጋብቻ እሇት የሌጁ ቤተ-ዘመድች ወዯ ሌጅቷ በተሰብ በመሄዴ 
 ከሰርጉ ሰኣት በፊት ሁሇቱ ቤተሰቦች በጋራ የሚፈጽሙት የምርቃት 
 ስነ ስርአት፡፡  
ሶምቦ ልሉቴ  ስ  ከሰሜን ወዯ ዯቡብ በረዴፍ ሆነዉበቡዴን የሚበሩ መስቀሌ 
 መዴረሱን የሚያበስሩ ወፎች፡ 
ሶርዱ  ስ  ሇማንኛዉም የሌመና ስርአት ንጉሱም ሆኑ ከንጉሱ በታች ያለ 
 አሇቆች ሇአምሊካቸዉ ጸልትም ሆነ ምስጋና ሲያቀርቡ የሚይዙት 
 ሰርድ፡፡ 
ሶርዱ አባዬ  ስ  በግጭት ውስጥ የገቡ ሁሇት ግሇሰቦች ወይም ቡዴኖች 
 በግጭት ሊይ ሳለ ግጭቱን ሇማስቆም፣ ግጭቱ ካበቃ በኋሊ ዯግሞ 
 ጠበኞችን ሇማስታረቅ ወይም ግጭቱን ሇመፍታት ሲባሌ፣ በሶስተኛ 
 ወገን ሇምሇም ሳር ከመሬት ተነጭቶና በሁሇት እጅ ተይዞ "በዚህ 
 ሇምሇም ሳር"ተብል ጠበኞቹ ግጭታቸውን እንዱያቆሙ ወይም 
 እንዱታረቁ የሚሇመኑበት ወይም የሚዯረጉበት የግዱቾ ባህሊዊ 
 ሥርዓት፡፡ 
ሶርጋኒ  ስ  የንጉሱ የበር አጥር የሚሰራበት የጨፈቃ አይነት፡፡ 
ሶሶሇ  ስ  ወንድች ከኋሊ ሴቶች ከፊት ሆነዉ ሴቶቹ ትከሻ ሊይ ቀጭንና ረዘም 
 ያሇ በትር አዴርገዉ በረዴፍ እየዞሩ የሚጨፍሩት የጭፈራ አይነት፡፡ 
ሶንጎ  ስ  የሽግማና የባኢሶ ዎኖዎች የሚሰበሰቡበት፣ ዙሪያዉ በቅንጭብ አጥር 
 የተከበበ፣ እንዯ ዲስ ያሇ መጠሇያ፡፡ 

 

 



ሸ 
 
ሸርጎ  ስ  በጣም ትናንሽና ዴርቅን የሚቋቋም የአዯንጓሬ ዘር 
ሸጣ  ስ  ከግራርና ከቦርቦኖ ሌጥ የሚሰራ፣ የትሊሌቅ ጋን፣ እንስራና ጀበና 
 ማስቀመጫ፡፡ 
ሻንካሊ ስ ከቦርቦኖ እንጨት የተሰራ ጫፉ ቆሌመምና ጠፍጠፍ ያሇ ከተናጠ  
 ወተት ዉስጥ  ቅቤ ማዉጫ እቃ 
ሻንድ  ስ  ሙሽሮች ከተጋቡ በኋሊ፣ በሶስተኛዉ ቀን ሌጃገረድችና ወጣቶች 
 ተሰብስበዉ፣ ሙሽሮችን አጫወተዉ ሲሄደ ሙሽሪትና ሙሽራዉ 
 የሚገናኙበት ሥርኣት፡፡ 
ሻውዬ  ስ  የማሽሊ፣ የቦቆል ና የዲጉሳ እሸት 
ሽግማ  ስ  በባህሊዊ ንጉስ የሚተዲዯር፣ የጊዱቾ ብሔረሰብ ከሚኖርባቸዉ 
 መንዯሮች አንደ፡፡  

 

ቀ 
 
ቀንጦ  ስ  በሰዉነት ሊይ የሚወጣ እከክ 
ቀጤ  ስ  የከብትን ጀርባ በማዴረቅ እንዲይንቀሳቀሱ የሚያዯርግ የከብት  በሽታ፡
፡ 
ቃሊሱማ  ስ  ከእንጨት የተሰራ ቆልና ላልች ጥራጥሬዎችን መቁያ፡፡ 
ቃሪን  ስ  በሰዉነት ሊይ የሚወጣ ማንኛዉም እጢ 
ቃርባዩ  ስ  ሆዴ የሚያሳብጥ በሽታ፡፡ 
ቃንጎ  ስ  ሌጃገረዴ ሇዯፈረ፣ ስርቆት ሇፈጸመ፣ ተጠርጥሮ ሊሊመነ፣ ዎኖዉ፣ 
 ወይቻና ሽማግላዎች በመሆን ሶንጎን ሰብስበዉ ትንሽዋን ጣት ወዯ 
 መሬት በመቀሰር የሚዯረግ የውግዘት ስርኣት፡፡ 
ቃዊእ  ስ  በማሳ ዉስጥ የሚበቅሌ በጣም ተወዲጅ የጎመን አይነት ነዉ 
ቅንጮ  ስ  ከሇጋ ኩርንች በሇጋነት ተሇቅሞ ፣እንዯ ጎመን  ሇምግብነት የሚዉሌ 
 ቅጠሌ፡፡ 
ቆል  ስ  ከጥጥና በመሃለ በቀይና በወይን ጠጅ ቀሇም የተሰራ፣ በአንገት 
 ተጠሌቆ እስከ እግር የሚዯርስ፣ በባህሊዊ አምሌኮም ጊዜ የሚሇበስ 
 የዎኖዉና የብሔረሰቡ ሌብስ፡፡ 
ቆሬ  ስ  ገበታ ከእንጨት የሚሰራ የመመገቢያ እቃ፡፡ 
ቆሮድ ስ 1.የፍየሌ ወይም የበግ ማዯሪያ፤ ጉረኖ 2. የንጉስ የክብር እቃዎች 
 ማስቀመጫ ቆጥ ያሇዉ፣ ሇንጉሱ መታጠቢያነት የሚያገሇግሌ የንጉሱ 
 ሌዩ ክፍሌ፡፡ 

 
 



በ 
 
በቃል  ስ የመጀመሪያ የዯረቀ ሰብሌ ተሇቅሞ ሁሇተኛ የሚሇቀም የማሽሊና 
 የዲጉሳ እህሌ፡፡ 
በጫ  ስ ሇአጥር መስሪያነት የሚያገሇግሌ፣ የዯረቀ፣ በዉሀ ዉስጥ ሲነከር 
 ጥንካሬ ያሇዉ አጥብቆ የሚይዝ ሌጥ፡፡ 
ቡሌቡሊ  ስ  ሉፈነዲ የዯረሰ የአኦሊ አበባ 
ቡሬ  ስ  ሇሰርግ ጊዜ ብቻ የሚያገሇግሌ የቄጤማ አይነት፡፡ 
ቡጋሞ  ስ  ቀይ ሆኖ ሇአጥር መስሪያነት የተመረጠ ቀጫጭን እንጨት 
 ጨፈቃ፡፡ 
ቡጳ  ስ  ሇሆዴ ቁርጠት መዴኃኒትነት የሚያገሇግሌ የእምቧይ ሥር፡፡ 
ቢጲል  ስ  የማሽሊ ቦቆልና የዲጉሳ ቆል፡፡ 
ባሌካለከላ  ስ  የጆሮ ኩክ ማዉጫ ሊባ፡፡ 
ባሪከእርጋድ  ስ  በጥርና በየካቲት ወራት ከምስራቅ ወዯ ምእራብ የሚነፍስ 
 ንፋስ  
ባሽንቃ  ስ  ማሽሊ 
ባቦ  ስ  ከማሽሊ ከቦቆልና ከዲጉሳ የሚዘጋጅ ቂጣ፡፡ 
ባታ  ስ  ትሌቅ የወተት ማጠራቀሚያ ቅሌ፡፡ 
ባታኖ  ስ  የወተት መናጫ እቃ 
ባይሶ  ስ  በባህሊዊ ስርአት የሚተዲዯር የጊዱቾ ብሄረሰብ ከሚኖርባቸዉ 
 መንዯሮች አንደ፡፡ 
ቤቤ  ስ  እርጥብ በረጃጅሙ ተቆርጦ እንዲይዯርቅ ከተዯረገ በኋሊ እንዯ ሻማ 
 ተሇኩሶ  ሇመብራትነት የሚያገሇግሌ የቁሌቋሌ አይነት 
ቦርካኖ  ስ  ከቦርቦኖ እንጨት የሚሰራ ባህሊዊ ትራስ፡፡ 
ቦርጎኖ  ስ  1.ግዱቾዎች ሇታንኳ፣ ሇመቀመጫ፣ ሇበር መዝጊያና ሇአሌጋ  መስሪያ 
 የሚገሇገለበት፣ በጣም ቀጥ ብል አባያ ሀይቅ ዲር የሚበቅሌ፣ ዉኃ 
 ወሇዴ ተንሳፋፊ ዛፍ  2.ወንበር 
ቦቲ  ስ  እግርን የሚያሳብጥ ህመም ፣ዝሆኔ  
ቦቾ  ስ ሙሾ፡፡ ወንድችና ሴቶች ተሰብስበዉ ወዯፊትና ወዯኋሊ በመሄዴ 
 ወንድች በእግራቸዉ መሬት በመርገጥ ሴቶች እጃቸዉን 
 በማጨብጨብ የሚካሄዴ የሇቅሶ ስርኣት፡፡ 
 
 
 
 
 
 



ተ 
 
ተኡሙሌሊቶ  ስ  የሌምዴ አዋሊጅ፡፡ 
ቱቃሞ  ስ  የዎኖዉ ባህሊዊ መሌእክተኛ ስርአት አስፈጻሚ፡፡ 
ታምቦቷ አተኖ  ስ  የጥርስ ህመም ሇመከሊከሌ የሚታኘክ ትንባሆ፡፡ 
ታቄ  ስ  እቤት ዉስጥ ከፍ ተዯርጎ ሇመኝታ የሚሰራ ወይም በማሳ ዉስጥ ወፍ 
 ሇመጠበቅ የሚያገሇግሌ ቆጥ፡፡ 
ታኤራንቴ  ስ  የታጨች ሌጃገረዴ 
ቶጎጋ  ስ  ከአመዴና ከአፈር ብቻ የተሰራ የእሀሌ ማጠራቀሚያ ዕቃ፡፡ 

 ቶጎጋ 
 

ነ 
 
ኑቢ ስ ከቦርቦኖ እንጨት ተቦርቡሮ የቅሌ እንስራና ጋን ክዲን ፡፡ 
 

አ 
 
አሉ  ስ  ካረጀ ታንኳ የሚሰራ የግቢ አጥር፡፡  
አመቶ  ስ  መሃሊ 
አሮሶ  ስ  እህሌ ሲሰበሰብ፣ በጋብቻና በመሌስ ጥሪ ጊዜ ሁለም ሰዉ 
 የሚጫወተዉ ባህሊዊ  ጨዋታ፡፡ 
አሸንጌ  ስ  በአንዴ እግር እየዘሇለ ሇመሄዴ የሚዯረግ የዉዴዴር ጨዋታ፡፡  
አባድ  ስ  የኦድበድ ሚስት 
አታጀናላ  ስ  ወሊጅ ያጡና የዯሃ ቤተሰብ ሌጆችን የሚያሳዴጉ እናቶች 
 መጠሪያ፡፡ 
አዉዴ  ስ  ብዙ ከብቶች በአንዴነት የሚያዴሩበት ከቤት ዉጪ የሚሰራ  በረት፡
፡ 
አደማ  ስ  የጤፍ፣ የማሽሊ፣ የዲጉሳ ክምር 
አድበድ   ስ  ሶስተኛ ዯረጃ ባህሊዊ የአስተዲዯር እርከን፡፡ 
አድአዉዳ  ስ  የጎሳ መሪ 



ኡሌጌቴ  ስ  ሴቶች ተሰብስበዉ በትንሽ ወጭት ቅቤና ወተት ይዘዉ ወዯ አራስ 
 ቤት በመሄዴ ቅቤና ወተቱን በአራሷ ጭንቅሊት ሊይ በማስቀመጥ 
 የሚካሄዴ ስርዓት 
ኡሙሊታዋቴ  ስ  መሃን፣ የማትወሌዴ ሴት 
ኡቾ  ስ  የጊዱቾዎች ባህሊዊ ንጉስ የእምነት ስርአት በሚፈጸምበት ወቅት 
 ሇእምነቱ  ማስፈጸሚያ ሲባሌ ማር በወተት ተቀሊቅል የሚቀርብበት 
 ባህሊዊ እቃ፡፡ በስርአቱም  ሊይ  ንጉሱ በዚህ የቀረበሇትን የማርና 
 የወተት ቅሌቅሌ እየተጎነጨ "ፒስስስ" እያሇ በአካባቢዉ ሊይ እየረጨ 
 ሇህዝቡ ሰሊም፣ ሇአካባቢዉ ዯህንነት፣ ወዘተ ይሇማመናሌ፡፡ 
ኡጩባ  ስ  እግርና እጅን በሃይሌ የሚያሳክክ ቶል የማይዴን በሽታ፣ ችፌ፡፡ 
ኢሉሉቲ  ስ  በጋብቻ ሶስተኛዉ ቀን የገባችዉ ሙሽራ ክብረ-ንጽህና ያሊት ሆና 
 መገኘቷን መግሇጫ ስርአት፡፡ 
ኢሊቦ  ስ  ሇመጀመሪያ ጊዜ ሇመዉሇዴ የተቃረበች ሴት ሌጅ፣በአባቷ ቤት 
 ወጤጤ ፍየሌ ታርድ፣ ከታረዯዉ ፍየሌ ቀጭን ቆዲ ተወስድ በአንገቷ 
 ሊይ የምታጠሌቀዉ፣ ባሎ ቤት ስትመሇስ የምታወሌቀዉ የሳደሊ 
 ማቀሊቀያ ስርአት፡፡  
ኢሳሌ  ስ  እንዯ ቅንጩዋ፣ ሊሊንጢላ፣ ቀንጢሊ፣ ካዉኢኖና ራፌ ያለ ተቀቅሇዉ 
 የሚበለ ወፍ ዘራሽ ተክልች፡፡ 
ኢዮሳኖ  ስ  ማዕጠንት፣የወተት ዕቃ የሚታጠንበት 
ኢፋቴ  ስ  ቅር  የተባባለ የአማች ቤተሰብ ወይም ቤተዘመዴ እርቅ ሲፈጽሙ 
 የሚከፈሌ ካሳ 
ኤሊ  ስ  ታሊቅ ወይም ታናሽ ሲሞት፣ የዉርስ ጋብቻ የሚፈጸምበት ስርአት፡፡  
ኤሬብ  ስ  ምሊስ፣  
ኤሬካግናሳቴ  ስ  ጉዴፈቻ፡፡ 
እያታኖ  ስ  ሇዎኖዉ የሚቀርብ አቤቱታ፡፡ 
ኦሜ   ስ  ሇወተት፣ ሇዉሃ፣ ሇጠሊና ሇማር መጠጫ የሚያገሇግሌ ቅሌ፡፡ 
ኦሪዎኖ  ስ  ነጭ እንጉዲይ፡፡ በጊዱቾ እንጉዲይ በንጉስ ሚስት ስሇምትመሰሌ 
 ኦሪዎኖ ተብሊ ትጠራሇች፡፡ እቤት ዉስጥ ጸጉሯን አበጥራና አጎፍራ 
 ቁጭ ሰሇምትሌ የእንጉዲዩ አቀማመጥ እንዯዚያ ስሇሆነ ኦሪዎኖ 
 ትባሊሇች፡፡ 
ኦሮኡፋ  ስ  በበር ከተገባ በኋሊ ወዯ ዉስጥ ዘዉ ተብል እንዲይገባ የሚሰራ 
 ከበሩ ቀጥል ያሇ ከሇሊ፡፡ 
ኦት  ስ  የከብቶችና የግጦሽ ቦታ መከሇያ አጥር፡፡ 
ኦዲ  ስ  የጅብ ጥሊ፤ ከሊዩ ሊይ ያሇዉ ነጭ ደቄት ሲቀቡት ቀይ ቀሇም ያሇዉ፣ 
 ግንባር ሊይ ተቀብቶ ጀግነትን የሚያሳዉቁበት የባህለ ምሌክት 
ኦጎሮ  ስ  በባህሊዊ ንጉስ አማካይነት የሚከናወን የምርቃት ስርአት፡፡ 
 
 



ከ 
 
ኪራን  ስ  ከጅማትና ከኤሉ ቅርፊት የሚሰራ ክራር፡፡  
ካሊቻ  ስ  በሰርግ፣ በሇቅሶና በንግስና ጊዜ በግንባር ሊይ የሚዯረግ ከዝሆን 
 ጥርስና ከመዲብ የሚሰራ ጌጥ፡፡ 

           ካሊቻ 
ካራባ  ስ  ከሾሊ እንጨትና ከከብት ቆዲ የተሰራ በንግስና ጊዜና በዎኖዉ የእርዴ 
 ቀን  የሚመታ ከበሮ፡፡ 
ካካሶ  ስ  መምከርና ማስታረቅ የሚያዉቁ፣ በጊዱቾዎች የታመኑ፣ የተከበሩ፣ 
 አዋቂና ብሌህ ሽማግላ ፡፡ 
ካድ  ስ  አቦሪስ ከሚባሌ ጠንካራ የግራር ዛፍ የሚበጅ ሞፈር፡፡ 
ኬል  ስ  ረጅም አንገት ያሊት፣የማር መጠጫ ቅሌ፡፡ 
ኬሬር  ስ  በመኝታ ቤት መሃሌ አፉ ጠበብ ብል ዉስጡ ሰፋ ያሇ እስከ ግማሽ 
 ክንዴ ዴረስ ተቆፍሮ አፉ በቆዲ የሚሸፈን፣ ሴት በምትወሌዴበት 
 ወቅት የሚፈሳት ፈሳሽ የሚጠራቀምበት ጉዴጓዴ፡፡ 
ኬን  ስ  ሇቤት መስሪያ የሚያገሇግሌ ጠንካራ እንጨት፡፡ 
ኮርቶ  ስ  ከቦርቦኖ የሚሰራ፣ በቆዲ የተሇበጠ፣ በሙቀጫ መሌክ የተቦረቦረ፣ 
 የቆዲ ማንጠሌጠሌያ ያሇዉ የዘር መያዣ ዕቃ፡፡ 
ኮርፊንጄ  ስ  1. በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ሇመነጋገር ሲፈሌግ ዎኖዉ የሚቀመጥበት 
 መቀመጫ፡፡ 2. ዎኖዉ መሌእክት የሚያስተሊሌፍበት የመሰብሰቢያና 
 የፍርዴ ሂዯት ማከናወኛ ቦታ፡፡ 

 ኮርፊንጄ 
ኮኮሉ  ስ  እናቶች ብቻ የሚይዙት ከከብት ቆዲ የሚሰራ የቦርሳ ቅርጽ ያሇዉ
 ገንዘብና ባህሊዊ መዴሃኒት ማስቀመጫ፡፡ 
 



ወ 
 
ወሊሊ ስ ከጥጥ የተሰራ ባህሊዊ ሌብስ፣ ሇመሪዎችና፣ ሇሽማግላዎች ሬሳ 
 መጠቅሇያ፣ ከፈን፡፡ 
ወል  ስ  በእርሻ ወቅት፣ በሰርግና በግርዘት ጊዜ የሚዘፈን ዘፈን፡፡ 
ወራሪ የሉ  ስ  የንጉሱን መሌእክት እንቢ ያሇ መሌእክተኛ በመክሰስ እንቢተኛን 
 የመቅጫ ስርአት፡፡ 
ወርወሊ  ስ  የከብት ሰዉነትን የሚያኮማትር፣ ዉሃ የሚያስጠማ፣ ዉሃ እየጠጡ 
 እንዱሞቱ የሚያዯርግ የከብት በሽታ፡፡ 
ወናላ  ስ  ባህሊዊ ስርአት አስከባሪ 
ወንጀለማ  ስ  የዎይቻ ስሌጣን ርክክብና የቃሇ-መሃሊ ቀን፡፡ 
ወይደ  ስ  ባሇቤቱንና ከብቶቹን ማሞካሻ የእረኛ ዘፈን 
ወጋርሲ  ስ  የቡዴን ወይም የግሇሰብ ጠብን፣ እንዱሁም የተሇያዩ ችግሮችን 
 የሚፈቱበት ባህሊዊ የሽምግሌና ስርኣት፡፡ 
ወጣ  ስ  ሇዘር የሚሆን እህሌ፡፡ 
ወፋል  ስ  በደሮ ጊዜ ከጉማሬ ቆዲ፣ በአሁኑ ሰዓት ግን ከብረት የሚሰራ የእርሻ 
 መሣሪያ፤ ወገሌ፡፡ 
ዋጎ  ስ  በዓመት ሁሇት ጊዜ፣ በክረምት መግቢያና መዉጫ ሊይ፣ ባህሊዊ ንጉሱ 
 ሇህዝቡ"ዝናብ እንዱዘንብሇት፣ ረሃብ እንዱጠፋ፣ ሃገሩን የጥጋብ ሀገር 
 እንዱያዯርግሇት፣ በማንም የማይዯፈር፣ የማይነካ"የዋጎ ጫካ"የሚባሌ፣ 
 ጥቅጥቅ ያሇ የዯን ክሌሌ ዉስጥ ባሇች ጎጆ፣ ፈጣሪዉን 
 የሚሇማመንበት ባህሊዊ ስርአት፡፡ 
ዎሊቦ  ስ  ቀሇሌ ካሇ እንጨት የሚሰራ፣ ጊዱቾዎች በአባያ ሃይቅ ሊይ ከአንደ 
 ቦታ ወዯላሊዉ ቦታ ሇመጓጓዝ የሚገሇገለበት፣ በአንዴ ጊዜ ከአስራ 
 አምስት እስከ ሃያ ሰዉ መጫን የሚችሌ፣ በአራት ሰዉ የሚቀዘፍ 
 ታንኳ፡፡ 

 ዎሊቦ 
ዎሌቆ  ስ  የዕጽዋት በሽታ፡፡ እንቡጥ እጽዋትና ግንዴን የሚያበሰብስ፣ 
 የሚገዴሌና የሚያዯርቅ የዕጽዋት በሽታ፡፡ 
ዎኖ  ስ  ንጉስ፣ ሁለንም ባህሊዊ አስተዲዯር የሚመራ፣ በየሁሇት አመቱ 
 የሚቀየር፡፡ ንጉስ ቆልየተባሇ ባህሊዊ ሌብስ ይሇብሳሌ፣ጸጉሩን አጎፍሮ  
 ይሰራሌ፣ ሁሌ ጊዜ ቅቤ ይቀባሌ፣ ጸጉሩን ምሊጭ አይነካዉም፣ ማንም 



 የማይገባበት ክፍሌ ዉስጥ ሰዉነቱን ይታጠባሌ፣ ሌብሱ በዉሃ ዲር 
 ሳይሆን በዉሃ ወይም በሃይቅ መሃሌ ይታጠባሌ፣ በጣም የጠቆረ፣ 
 በቅቤ የራሰ፣ ጋቢም ሆነ ቡለኮ ይሇብሳሌ፡፡  
ዎይቻ  ስ  ከንጉስ በታች ያሇውን የሹመት እርከን የሚሰጥ ባህሊዊ ሹም፡፡ 
 

የ 
 
ይድ  ስ  ሇሆዴ ዴርቀት መዴኃኒት የሚሆን የሥራሥር ዓይነት፡፡ 
 
 

ዯ 
 
ዯማ  ስ  የእህሌ መዉቂያ ደሊ፡፡ 
ዯማታኦተኒ  ስ  ሰዉ ሲሞት የሇቅሶ ዜማ እያዜሙ በጃቸዉ ይዘዉ  
 የሚነቀንቁት በትር 
ዯበያ  ስ  ማንኛዉም ሰዉ ከዉጭ ወዯቤት ዉስጥ ዘዉ እንዲይሌ የሚያግዴና 
 ሳልንና መኝታ ክፍሌን የሚሇይ ከፍ ያሇ ጉበን፤ 
ደደሮ  ስ  በዎኖ ዯጅ ሊይ የሚፈጸም፣ በሌጃገረድችና በወጣቶች የሚታጀብ 
 ወንድች ባንዴ እግር እየዘሇለና እየጨፈሩ በሌጃገረድች ዙሪያ በመዞር 
 የሚፈጸም ባህሊዊ ጨዋታ፡፡  
ደደብካሊጎ  ስ  ጥንቃቄ የሚጠይቅና መነካካት የማይፈሌግ፣ በጥንቃቄ 
 በባህሊዊ መዴሃኒት አዋቂዎች ታክሞ፣ የሚዴን እባጭ፡፡ 
ደጉቶ  ስ  ብረት ባሌነበረበት ወቅት፣ እንጨት ተጠርቦ፣ እንዯ ጦር ጫፉን 
 በማሾ የሚሰራ፣ ጫፉ ከወጋ ከሰዉ ወይም ከእንስሳ ሊይ የማይነቀሌ 
 የእንጨት ጦር፤ 
ደጋን  ስ  በአምሌኮ ስፍራ ባህሊዊ ስርዓት ማስፈጸሚያ ማጋናንቾ 
 የምትዯዉሇዉ ዯወሌ 
ደፋራ  ስ  ከበዯናና አቦሪስ እንጨት የሚሰራ ግራና ቀኝ ሞፈርን የሚያቅፍ 
 እንጨት፡፡ 
ዱንባቤ  ስ  ጸሃይን ሇመከሊከሌ እንዯጥሊ የሚያገሇግሌ፣ ጊዱቾዎች በጃቸዉ 
 የሚይዙት መከሇያ፡፡ 
ዲማታ ኡላ  ስ  ሁሇት በትር አግዴም መሬት ሊይ ተቀምጦ፣ በተራራቁ ቁጥር 
 ወጣቶች ችልታቸዉን አንደ ከላሊዉ በመዝሇሌ፣ የሚያሳዩት፣ የንጉስ 
 ንግስና ሲቀየር፣ ሇዯስታ መግሇጫ የሚጫወቱት ጨዋታ፡፡  
ዲራንዯር  ስ  ዛጎሌ 
ዲሮቴ  ስ  በእርሻ ቦታ እህሌ ሲሰበሰብ የሚዘፈን ዘፈን፡፡ 



ዲቦ ከጎሳኖ  ስ  ባሇሀያ ጉዴጓዴና በሰማንያ ጠጠሮች የሚጫወቱት የገበጣ 
 ጨዋታ፡፡ 
ዲቦካወጊ  ስ  አስራ ሁሇት ጉዴጓድችና አርባ ስምንት ጠጠሮች ያለት የገበጣ 
 መጫወቻ፡፡ 
ዲንቃ  ስ  የባሇጠግነት መገሇጫ የሆነ ትሌቅ ቡሌኮ፡፡ 
ዳሪ  ስ  በማሳ ሊይ የሚሰራ የጸሃይ መከሊከያ ወይም የዝናብ መከሊከያ ያሇዉ 
 ማማ፡፡ 
ዴጉዴ  ስ  ሰፌዴ የሚመስሌ በጫ ከሚባሌ የዛፍ ሌጣጭ የሚሰራ የንጉስ 
 የመመገቢያ እቃ፡፡ 
 
 
 

ጀ 
 
ጃአ  ስ  ወንዴ እኩያዎች በተመሳሳይ ሰአት የተወሇደ እርስ በርስ የሚጠራሩበት 
 መጠሪያ፡፡ 
ጅጊ  ስ  ተራ፣ ጀሌባ ሇመንዲት እየተቀባበለ ተራ በተራ በመንዲት 
 የሚተጋገዙበት ቅዯም ተከተሌ፡፡ 
 
 
 

ገ 
 
ገመዲ  ስ  ስጦታ፡፡ በግዱቾ በቤተሰብ ስምምነት በሚዯረግ ባህሊዊ የጋብቻ 
 ስርአት መወቅት በዋናነት ጥልሽ የሚሰጡት የወንደ ወገኖች 
 ቢሆኑም እንኳን የሌጅቷ አባት"ሌጄ ወዯባሌ ስትሄዴ ባድ እጇን 
 እንዳት ትሄዲሇች ብሇዉ በስጦታ መሌክ የሚያበረክቱሊት ጊዯር፡፡ 
ጉሉ  ስ  በተሇያዩ ስነስርአቶች ሊይ የሚዯረግ ጌጥ፡፡ 
ጉሌ  ስ  ዲዉሊ፣ ከቆዲ የተሰራ የእህሌ ማስቀመጫ፡፡ 
ጉምቢ  ስ  ሇእህሌ ማስቀመጫነት፣ ሇሰዉ መቅበሪያነት የሚያገሇግሌ ጉዴጓዴ፡፡ 
ጉቱሩ  ስ  የስሌጣን ዘመኑ እስኪያበቃ ዴረስ የማይታጠብ፣ የማይቆረጥ፣ 
 ሁሌጊዜ ወዯኋሊ ዘንበሌ ተዯርጎ የሚበጠር የንጉሱ ጎፈሬ፡፡  
ጉቼ ስ ከሰጎን ሊባ የተሰራ ፣በንግስና ጊዜ ጫፉ ሰብሰብ ተዯርጎ ታስሮ በጎፈሬ 
 የሚሰካ ጌጥ፡ 
ጋማ ስ ከአንበሳ ጸጉር የሚሰራ ዎኖዎች በንግስናና በሰርግ ጊዜ ራሳቸዉ ሊይ 
 የሚያዯርጉት  ጌጥ፡፡ 



ጋባሲ ስ ተዝካር፡፡ በጫቃ ዉስጥ ግሇሰቡ በተቀበረበት ቦታ የሚከናወን ፣ ሟች 
 ይበሊዋሌ ተብል ከመቃብሩ ራስጌ በዛፍ ጥሊ ስር ምግብ በማስቀመጥ 
 የሚፈጸም ባህሊዊ ስርአት፡፡ 
ጋዲ ስ በባህለ ዘጠኙ ዎይቻዎች ሹመት ሲሰጡ የሚሾመዉ ሰዉ ሇ‹‹ዎይቻዎቹ›› 
 የሚፈጽመዉ  ክፍያ፡፡ 
ጋጉራ   ስ ከቁሌቋሌ፣ ከቦርቦኖ፣ከጨፈቃ፣የሚሰራ ባህሊዊ የእህሌ ማስቀመጫ 
 ጎተራ፡፡ 
ጋፋርፋራ  ስ  ኦልንቾ ከሚባሌ ቀሇሌ ካሇ እንጨት የተዘጋጀ፣ በቀሊለ መቅዘፍ 
 የሚያስችሌ ከፋርፋራዉ ጋር በገመዴ የሚታሰር እንጨት፡፡ 
ጎሇታግርዴ  ስ  በቤት ዉስጥ የዉስጠኛዉ ከሇሊ፡፡ 
ጎሊናድ  ስ  ከዯቡብ ወዯ ሰሜን ከመጋቢት እስከ ነሃሴ በአባያ ሀይቅ ሊይ 
 የሚነፍስ ንፋስ፡፡ 
ጎሊንዳ  ስ  የግዱቾ ወጣት ወንድችና ሌጃገረድች ሇጸጉር ጌጥነት የሚጠቀሙበት 
 ባህሊዊ የንብ ቀፎ ሇመስራት ከሚገሇገለበት እንጨት ሊይ የሚወሰዴ 
 አበባ፡፡ 
ጎላ  ስ  እንዯ ግዴግዲ ቤቱን ሇሁሇት የሚከፍሌ የቤት ዉስጥ ከሇሊ፡፡ 
ጎላታአባሪሄጌላ  ስ  ሌጆችን እሳት እንዲያቃጥሊቸዉ የሚከሌሌ የምዴጃ ከሇሊ፡፡ 
ጎሌማካ  ስ  በባህሊዊ ንጉስ የሚተዲዯር፣ የጊዱቾ ብሄረሰብ ከሚኖርባቸዉ 
 መንዯሮች አንደ፡፡ 
ጎሞሪ  ስ  የቆንጥር ዝሪያ የሆነ፣ እሾሃማ እንጨት፡፡ በጊዱቾ በባህሊዊ የእምነት 
 ሥርዓት በማጋናንቾ አማካይነት የሚፈጸም የምርቃት ስርአት አሇ፡፡ 
 ሇዚህ ስርአት ማስፈጸሚያ የሚሆኑ ምግቦችና መጠጦችም 
 ይዘጋጃለ፡፡ እንዱህ አይነት ምግብ ያዘጋጀች ሴት፣ ያዘጋጀችዉን 
 ምግብ ወዯ ስርአቱ ቦታ ከመዉሰዶ በፊት፣ ከዚህ ዛፍ ስር 
 ታስቀምጣሇች፡፡ ወዯ ስርአቱ የምትወሰዯዉ ከዚህ በኋሊ ነዉ፡፡ 
ጎራ  ስ  ግርግም 
 

ጠ 
 
ጡጋ  ስ  የወይቻ ቤት የቅቤ ማስቀመጫ ትንሽ ዕቃ፡፡ 
ጦሌጦላ  ስ  ነጠሊ ጭቅሊታቸዉ ሊይ ተከናንበዉ የሰጎን ወፍ በማስመሰሌ 
 በሻንድ ጊዜ ወጣቶች የሚጫወቱት ጨዋታ፡፡ 
ጦርቃዬ  ስ  ቃጫ ተጨቅጭቆ የሚገመዴ ጅራፍ፡፡ 
ጦይ  ስ  ሇበትር፣ ሇጦር ሇአንካሴ እጄታነት፣ ሇቤት መስሪያ ማገር፣ ሇታንኳ 
 ስራ፣ ጫፉን በማሾሌ ሇምስማርነት ጭምር፣ ሌጡ ሇማሰሪያነት 
 የሚያገሇግሌ ጠንካራ የዛፍ አይነት፡፡ 

 



ጨ 
 
ጨጨፋ  ስ  ሀረግ፡፡ ይህ ሀረግ ጠንከር ብል ራሱን ችል ሳይሆን በላልች 
 ዛፎች ሊይ ተዯርቦ የሚያዴግና የማይዯርቅ ነዉ፡፡ ሇዚህም በጊዱቾ 
 ጥሩ ስራ ሰርቶ የሞተ ሰዉ ከተቀበረ በኋሊ በመቃብሩ ሊይ 
 ይዯረጋሌ፡፡ ይህም የሚዯረገዉ፣ ሌክ ሀረጉ እንዯማይዯርቅ ሁለ፣ ያ 
 የሞተዉም ሰዉ በጥሩ ስራዉ እየታወሰ፣ ምንጊዜም ስሙ እየተነሳ 
 እንዯሚኖር ሇማመሌከት ነዉ፡፡ 
ጫርፋና  ስ  ወኖዉና ቃሌቻዎች የሚይዙት፣ ጫፉ ሊይ ሹሌ ብረትና ከሊይ 
 ጌጣጌጥ ያሇበት፣ በዯስታና በሃዘን ጊዜ ከጃቸዉ የማይጠፋ በትር፡፡  

 

ፈ 
 
ፉሌፉሌሶ  ስ  የሚቀቡትና የሚበለት ቅቤ ዉስጥ የሚጨመር የበረሃ እጣን፡፡ 
ፉፎ  ስ  ሴቶች ሇጸጉር ማከኪያ የሚጠቀሙበት፣ ጦይ ከተባሇ እንጨት  
 የሚሰራ ማበጠሪያ፡፡ 
ፊኖ  ስ  ግንደን እየቦረቦረ ዛፍን የሚያዯርቅ የዛፍ በሽታ፡፡ 
ፊኤ  ስ  ከሸክሊ የሚሰራ ገንፎ የሚበሊበት ዝርግ የመመገቢያ ዕቃ፡፡ 
ፋርፋራ ስ ከቦርቦኖ እንጨት የሚዘጋጅ፣ ሾሌ ያሇ ቅርጽ ያሇዉ፣ በሁሇቱም 
 በኩሌ በገመዴ  የሚታሰር  

 ፋርፋራ 
ፋታሊ  ስ  ባህሊዊ ሹማምንት የሚከፈኑበት የከፈን ሌብስ፡፡ 
ፍራንታ  ስ  ከመዲብ የተሰራ የእጅ ቀሇበት፡፡    
 




