
℗ © 2017 Zambaleta dba The Nile Project                                         www.nileproject.org

Composer(s):
Lyrics:

Original Language:
Featuring:

Steven Sogo
Steven Sogo, Asia Madani, Selamnesh Zemene & 
Ibrahim Fanous
Swahili, Arabic, Amharic & Tigrinya
Steven Sogo, Asia Madani, Selamnesh Zemene & 
Ibrahim Fanous

Original Language Translation

Usalama Peace
Kaanza vita ye ndie mujinga.                                              
Hafikiriyaki maisha ya wengine.                                               
Anasahawu kama kuna watu wengi wata 
uwawa.              
Anasahawu kama kuna wengine 
watakimbizwa.                
Kwajili mapendo na tama yake mwenyewe                      
Kwajili profit zake na watu wake                                             
Watu kama hawa hawastahili kubaki 
wanatuukumu.

The one who starts a war is a fool.  
He doesn’t care about others‘ lives.
He forgets that a lot of people will be 
killed.
He forgets that others will flee
Due to his envy and selfishness, 
Due to his profit and his team. 
Such people don’t deserve to keep 
leading us.

Usalama yoyoyo tunatakatu, usalama.
Usalama yeyeye tunatakatu, usalama.
Tunacoka nakukimbiya tunatakatu, usalama.
Tunacoka nakuteseka tunatakatu, usalama.           

Peace yoyoyo, we just want peace.
Peace yeyeye, we just want peace.
We are tired of fleeing, we just want peace.
We are tired of suffering, we want peace.

مابجيب اللوم 
من وين يجيني النوم 

ما بجيب اللوم من وين يجيني النوم 
الصندل المضموم 

سيموتة والمنضوم 
بتمنى من اليوم 

سعاده ليك تدوم 
إن شاء اهلل يا محروم

I don’t blame
How can I get some sleep?
I don’t blame, how can I get some sleep?
Gathered scented Agarwood,
Precious golden stones for newlyweds,
From today, I wish you
A lasting happiness,
Oh, deprived one, God willing

For the longevity and sustainability of 
our love,
there should be a trust between us.
 

Enough, enough for us,
enough, our troubles.
Enough, enough for us, 
enough, our suffering.

To bless our world with peace and live 
together.
Distance the wars and use our minds, 
so peace prevails and people live safely. 
‘No’ means no for doom.

LYRICS
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ፍቅራቺን ዝላቂ  ቋሚ የሚሆነሁ  
መተማመን ሲኖር ስንተማመንነሁ 
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