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The Big Tree 

 

 

 

 

ባንደራ ጥልያን ይስቐል 

ምዕራፍ ሓደ 

ዘመነ ኣካሒዳ 

The great famine 
 

ሙሳ: ኣንታ ኣስጎዶም ሓወይ፣ ዓቢርካ እምበር።  

ኣስጎዶም:  ኣንታ ሙሳ ሓወይ፣ ብደቡብ መረብ ምላሽ መሳፍንቲ ተጋሩ ምስ 

ኣምሓሩ። ብሰምየን ምዕራብ ድርቡሽ ሕጂ ድማ እንሄልካ ንምስሪ ተኪኡ ብባሕሪ 
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ጣልያን። ቀጻሊ ኩናትን ወራራትን  ህዝብና ዘሕልፎ መከራን ስቓይን ዝፍድዮ ህልቂትን 
መዓስ ቀሊል ኮይኑ። ነዚስ ምስ መከትናዮ። ኣብጅጎ ተባኢሱና እዩ ለንዘበን። ዘመነ 
ኣካሒዳ ግራትና ብኣናጹ። እንሄልካ ኩሎም ሰብና ጠፊኦም ውሒድና። መጻውቲ ግዳይ 
ተደራረብቲ ወራራት ኮይና።  ቀጻሊ ኹናት: ወራራትን ራስያታትን። 

 

ሙሳ : ኣማንካቱ...ሓቕኻ...ህዝብና ኣብ መንጎ ትቐርቂሩ ናይ ወራራቶምን ራስያታቶምን 

ግዳይ ኮይኑ ፋሕ ኢሉ ተበታቲኑ።  ወላሂ...ዘመነ ኣካሒዳ ህዝብና ኣዋሪዳ......ካብ ከረን 
ክሳብ ኣብዚ ዘልዋ ጥሪት ከብትታት በዚ ሓድሽ ሕማም ለብዒ ጉልሓይ  ተወዲኣን። 
ብሰሪ ነቅጺ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ኣንበጣን ሓሳኹን መጥቃዕቲ ብሓቂ እንተላይ ናይ 
ሚልዩናት ኣናጹ’ውን ተወሲኽዎ ሽታ እኽሊ ጥፊኡ።  

ድምጺ ዜማ ኣዋልድ፣    ኣንጭዋ በዓልቲ ሳርገታ 

                     ቁንጭየ ኣታ ሓጺር ዳንጋ 

                     ነዓ ነዓ ክሓዝለካ ባባ 

                                                    ኣካሒዳ ሙሉቕ ኢላ ከይዳ 

ኣስጎዶም: መዋጽኦ እንተኾና ትርእያ ኣለኻ.... ኩላ ጎበዝ ንባሕሪ ወሪዳ።  ህዝብና ነዛ 

ህልዊኡ ከድሕን ይጋደል ኣሎ።  

ኣብዛ ስዓት ‘ቲ ዝሓሸ ምርጫ ኮይንዎ። 

ዓቢ ድምጺ ክንፋሕ መለኸት ነጋሪ ስተሰነየ።    ንጉስ ባሕሪ መጸ እናሓምበሰ 

                                               መድፍዕኒ ሮኪትኒ እናተኮሰ 

                                               እልፊ ጭዋ እናኣሰረ እናሓበሰ  

ሙሳ:  እከይ ጥልያን ዓይኒ ዘንቁሑ ኣጋብዝ እናሓበሰ 

 ኣብ ናኹራ ዓሰብ ወዲእዎም እናህሰሰ።  

ኣብ ናኽራ ዘሎዉ ጅግና ይዛረብ። 

ናኹራ 

ናኹራ: እሱር ሓርበኛ ብሰንሰለት ተሓይሩ ብወኒ ይንድር - ሰሓቕን ሓዘንን 
ዘተወራረሱዎ  

ደሴት ናኹራ፣ ኣብ ማእከል ባሕሪ  

መርኣያ ግፍዒ ፋሽሽቲ ግብሪ 
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ሕላገት መኸተ ሓርበኛ።  

መርኣያ ፋሽሽቲ ግፍዐኛ 

እምብለይ ንመግዛእቲ ምስበልና 

ኣብዚ ማእኸል ባሕሪ ተሓየርና 

ከርዕድ ንዝፍትን ሃገራዊ መንፈሰና 

ከሓክኽ ጭራሽ ከሀስስ መንነትና 

ዝዳፈር ክቡረ ባህሊ ያታና 

እምብለይ ኣበደን ንመግዛእቲ 

ዋላ ይተሓየር ኣብ ጸልማት ብዓቲ 

ሰብ ዓሰመ ኣንቱም ሰብ ዓሰመ 

ኣጥፋእናኩም ልቢ ምስ ሓሰመ 

ደለናኩም ከዓመ ከዓመ። 

ኣስጎዶም:  ዝርዕድ ሕዝቢ ኣይኮነን ኣብያን ቀጻሊ እዩ። በበይንኻ ዝግበር ኣብያ ስለ 

ዝኾነ እምበር። ጅጋኑ ኣይወሓዱን:  ሕጂ እንተዘይ ተዓወቱ ኣሰር ገዲፎም ። ካብ 
ውቅያኖስ ብጭልፋ። እንታይ በሉ ሓርበኛታትን   

 

ዘማት ወድ እኩድ፣ 

መን ውላድ መን ቶም ለምን ቁርበት መጽኡና? 

እተ ምድር ኣብዕብነ ኣግበር ግብኦ ልብሉና 

ወምና ማል’ላ ሓለልና ጥልበት ድፍዖ ትጸብጠና 

ሰብ ሕና ከምሰሌሆም ሰኒ ልኣምሩና 

እዴና-ማ ዋይዳይት ዘብጥ እግላ ዘብጡና 

ወከብድና ድምልት እግላ ቀቡና 

ውላድ ጋና ቶም ህቶም ኢወርሱና 
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ጥልበት ሕና ኢይንደፍዖም ህቶም ምንዲ 

ኢደፍዑና! 

 

ደግያት ባህታ ሓጎስ 

ኣነ ደግያት ባህታ ሓጎስ ሰገነይቲ  ካብ’ዚ ካብ ስግር ባሕሪ ክዘምተካ መሬትካ 
ክምንዝዕ ብዘይግብሪ ርስትኻ ምሕራስ ክኽልክል ዱርካ ክሓዝእ ዝመጸ 
መንግስቲ ናጻ ኣውጽኤካ እየ። 

ዝጣዓመ እንተጥዓመ ጋናን ነይምሹ 

ኣታ ሰንጋል ሓወይ እምብዛ ኣይትዓሹ 

ወደይ ገብረመድህን እምብዛ ኣይትዓሹ 

ገመድ ኣሎ ቅሩብ ተፋሒሱ 

ባጽዕ እግሩ ዓለም መተርኣሱ 

ሓወይ ንኡስ ሰንጋል እምብዛ ኣይትዓሹ 

ጻዕዳ ተመን ድሕሪ ነኺሱ 

ደላሊኻ ዘይርከብ ፈውሱ። 

ጻዕዳ ተመን ድሕሪ ነኺሱ 

ደላሊኻ ዘይርከብ ፈውሱ። 

ኣነ ኣብርሃም ዶቦጭ  -   

ከ1-2-3-4-5-6-7 ዳረባ  

ሽውዓተ ቦምባ  

ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ 

ፊልድ ማርሽያል ግራስያኒ 

ብሕፍረት ደኒኑ ክብል ኣድሕኑኒ 

ኣነ መጎስ ኣስጎዶም 
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ሰብ ዝዓቀነ ብሕብሪ ቖርበት  

ህጡር ብእከይ ፋሽስትነት 

ስፐታ ስፐታ ....ኢሉ ጨዲሩ 

ብሓለንጊ ኤርትራዊ ሓፊሩ 

ዘርኣይ ደረስ 

ኣነ ዘርኣይ ደረስ ኣብ ሮማ 

ኣብ ፋሽስቲ ማእከል ከተማ 

ፋሽስታዊ ንዕቐት ተናዲደ 

ምእንቲ ናጽነት ፋሽስቲ ከርዕዳ 

ብሴፍ ጉራዴ ክጎማምዳ ... እወ እንዳርከብኩ ዘሊለ ክሳድ ክሳዳ 

ነዲረ እወ ነዲረ  - ኣብ ማእኸሎም ተገቲረ...ነጊረ 

ሴፍ ዓቲረ,, 

ኣስጎዶም:  ጅጋኑና ይተዓለሎም ዕልልል። ህዝቢ ኤርትራዝርዕድን ዝምብርከኽን 

ሕዝቢ ኣይኮነን። ደኒኑ ኣይተገዝአን፣ ባህሉ ኣየጥፈኤን። ግን በበይንኻን፣ ብተናጸል 
ዘይጥረኑፍን መኸተ ኣንጻር መግዛእቲ ጥልያን ስለ ዝነበረ ውጽኢታዊ ኣይነበረን።  
ሓርበኛታትና ንሓሞት ሰራዊት ኢጥልያ ኣፍሲሶም፣ ንኣንጉዑ ኣምኪኹ ንሞራሉ ሰይርዎ። 
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ እዚ መግዛእቲ ከም ሃገር ክጥርነፍ ክኢሊ።  

እዞም ጀጋኑ ሓርበኛታትና ጽባሕ ትቦቅል ቦቕሊ ዓባይ ገረብ ጽላል ህይወት ናጽነት 
ዘሪኦም ድማ ሓሊፎም። 

ሙዚቃ 

ኤርትራ ኣቲ ሸዊት ለምለም ፣ ለብስኪ ኢኺ ሓርነት ዘልኣለም 

ኤርትራ ኣቲ ሸዊት ለምለም ፣ ተጻሒፉ ታሪኽኪ  

ብናይ ቀያሕቲ ደም - ብወርቃዊ ቀለም 


