
ጉራማይሌ ጋዜጣችንን ስንሰይም ልዩ 
ልዩ መሆናችን ውበታችን መሆኑን 
አምነን እንድንሰባሰብ ሀሳብ ለሀሳብ 
እንድንገናኝ መተያያ መስታወት 
እንድትሆነን አስበን ነው።  

ኢትዮጵያውያንን ከየአቅጣጫው 
የሚያገናኝና የሚያሰባሰብ ድልድይ 
እንሆናለን ብለን ነው። ምኞታችን 
እንደሚሰምርም አንጠራጠርም።   

የኢትዮጵያውያን ማኅበር ልዩነታችንን 
ተቀብለን፣ አንድ ሆነን፣ እንደተራራ 
ገዝፈን እንደ አንበሳ ጉልበት አግኝተን 
ልጆቻችንን እያሳደግን ባሕላችንን 
ለሌሎች የምናሳውቅበት መድረክ 
እንዲሆንም እንመኛለን፣ ተግተንም 
እንሰራለን።   

ይህ ምኞታችን ሊሰምር የሚችለው 
ግን ስንሰባሰብ ነውና ኑ በማህበራችን 
ጥላ ስር እንገናኝ እንወያይ እንላለን። 

በዛሬዩቱ ዓለማችን ከቦታ ቦታ መፍለስ 
እጅግ የቀለለበት ጊዜ ነው። ባህር 
አቋርጦ ካድማስ ባሻገር መዝለቂያው 
መንገድና የምድር የባህርና የአየር 
መጓጓዣው አገልግሎት  እንደልብ 
ስለሆነ አብዛኛው ህዝብ ከአራቱም 
የዓለማት ጥግ እየፈለሰ  የሰለጠኑትና 
የበለጸጉት አገሮች ቤት ይወድቃል። 
 
ታዲያ ይህ በምንም ነገር የማይገናኝ 
የየራሱ ባህል ቋንቋና መልክ ያለው 
ህዝብ፤ በአዲሱ ሀገሩ ከየቦታው 
ተገናኝቶ ሲኖር የሚኖርበትን ሀገር 
ደንብና ህግ አክብሮ ይተዳደራል።   
 
ይህ የሚያስረዳው የሰው ልጅ 
በተፈጥሮው አብሮ የመኖር ችግር 
እንደሌለበት ነው።   የአንዳንዱ  አገር 
መጤ በከተማችን እንደምንመለከተው 
በአዲሱ አገሩ ተዋዶ ተስማምቶ 
በልጽጎ የወንድም የእህት ያህል 
እየተቃቀፈ ተደራጅቶ ተጠናክሮ ከራሱ 
አልፎ በትውልድ ሀገሩ ጥሎት 
ለመጣው ህዝብ ደህንነት እየተቆረቆረ 
የሃገሩን መንግስት ህዝቤን እርዳልኝ 
እያለ ሲያስጨንቅ ይታያል። 

እኛ ኢትዮጵያውያን ብዙዎቻችን 
እንደምንመኘው ተዋደን ተፋቅረን 
አንድ ሆነን እንደሌሎች ማህበረሰቦች 
መጓዝ እንችላለን።  
 
ቆም ብለን ብናስብ ደግሞ፣ 
ልዩነታችንን እንቅፋት አድርገን 

መመልከት፣ ልዩነታችን ጥንካሬያችን፣ 
ውበታችን፣ ድምቀታችን መሆንኑን 
ካለመገንዘብ እንደሆነም እንረዳለን።  
 

Taffara 

Deguefé 

is not 

only a 

promi-

nent 

Ethiopian 

and the 

first 

Ethiopian 

Bank 

Governor, but he is the first 

Ethiopian to have studied and 

lived here in Vancouver, making 

him the Father of Ethiopian Com-

munity in BC.  He devoted his 

entire life to the improvement of 

Ethiopia. His biography traces the 

story of his life and service from 

humble beginnings on a farm to 

the center of power.   

 

Taffara Deguefé selflessly and 

with strong conviction served his 

country; however, his reward  

was to be thrown in jail. 

 

We dedicate our first edition and 

our first get together to Ato 

Taffara Deguefé.   

This is our way of saying thank 

you for being a pioneer. 

 

You have contributed to our 

society in many ways, big and 

small.  The biggest tribute we can 

pay to you is to build on your 

legacy.  

You have been tested by crises 

and proven your resolve. It is 

now our task to carry on what 

you had begun. To stay true to 

your pioneering spirit of self‐
reliant and united in purpose.  

Unity in Diversity 

ርዕሰ አንቀጽ - የልዩነት ውበት 

አቶ ተፈራ ደገፌ “Minutes of an Ethiopian Century” 

በ ቫ ን ኩ ቨ ር ና  አ ካ ባ ቢ ዋ  የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ማ ህ በ ረ ሰ ብ  ድ ም ፅ  ፡ በ የ አ ራ ት  ወ ሩ ሚ ታ ተ ም  ጋ ዜ ጣ   
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በ ጨ ረ ፍ ታ  

ECA will participate in the 

Multicultural Fair at the 

Vancouver Public Library on 

Friday, June 27, 2014, from 

11:30 a.m. to 3:30 p.m.  

Please stop by and visit our 

table. 

 

ECA will take part in the 

Oneness-Home Peace Run 

Join us in the official Vancou-

ver Canada Day Parade on 

July 1 at 6.30 pm.   

 

 

ECA will promote Adey 

Abeba Ethiopian Summer 

Festival at the Caribbean 

Day on July 26 and 27. Please 

come and visit our booth  

በኢትዮጵያ ኮሚዩኒቲ ማኅበር   
የህዝብ ግንኙነት ክፍል 
የሚታተም ጋዜጣ 
  
ዋና አዘጋጅ 
ሉሉ ከበደ 
 
የማስታወቂያ ኃላፊ 
ሙሉ ንጉሴ 
 
አከፋፋይና አሳታሚ 
ወርቁ አያሌው  
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Habesha Mentorship Vancou-

ver Program or HMVP is a 

volunteer based project dedi-

cated to empowering, con-

necting and supporting young 

Ethiopians and Eritreans liv-

ing in the Greater Vancouver 

area (GVA). It is a non-

political and non-religious 

initiative founded by a group 

of habesha youth and young 

professionals in 2011. As in-

formed by the community con-

sultation process and based on 

our current capacity we have 

decided to take on group men-

torship (being mentored by 

more than one person, a com-

munity) as the umbrella under 

which we hope to conduct 

workshops on various themes 

including parental support, arts 

& culture, mental health, per-

አስበው ይባላል የፈረንሳይ መንግስት አንድ 
ከፍተኛ የጦር መኮንን ወደ ኢትዮጵያ 
ይልካል። ይህንን ባለስልጣን ተቀብለው 
ይሚያነጋግሩት ፊታውራሪ ሀብተጊዮርጊስ 
ነበሩና ሰውየው ወደ ቢሮአቸው ይመጣል። 
 
ለፊታውራሪ ሀብተጊዮርጊስ ጥቂት 
ጥያቄዎችን ማቅረብ ነበረበት ወደዋናው 
ጉዳይ ከመሄዱ በፊት፤ 
‘’ እንግሊዝኛ ትችላልህ?” 
“አልችልም””  ---   ፊታውራሪ 
“ ፈረንሳይኛስ?” 
“አልችልም” 
“ጣሊያንኛስ?” 
“አልችልም” 
“ታዲያ እንዴት የጦር ሚኒስቴር አደረጉህ?” 
ይላል ፈረንሳዊው እንደመገረም አድርጎት 

 
ፊታውራሪ ሀብተጊዮርጊስም ለዚያ ሰው ጥያቄ 
ነበራቸው 
‘’ አማርኛ ትችላለህ?’’ 
“አልችልም” 
‘’ኦሮምኛስ?’’ 
‘’እንዲያውም” 
‘’ትግርኛስ?” 
“አልችልም” 
 

“ታዲያ እንዴት እዚህ ላኩህ?” አሉት ይባላል። 

 

 
 
 
 
 
 
 

ፊታውራሪ ሀብትጊዮርጊስ ዲነጌ የአጼ  
ምኒሊክ የጦር ሚኒስቴር ብልህ ቀልደኛና 
ዲፕሎማት እንደነበሩ ይነገራል።  
 
በዘመናቸው አጼ ምኒሊክ ከፈረንሳይ 
መንግስት ጋር የጦር ስምምነት ሊያደርጉ 

ቀልድና ቁም ነገር 

የዓለም 

እንጀራ  

sonal finances, education, ca-

reer building and by doing so 

we hope to inspire sustainable 

relationships where mentorship 

across generations will occur in 

an intentional way  

ጥራቱን የጠበቀ እንጀራ ሲፈልጉ  
የዓለምን እንጀራ ይግዙ 
 
ለሰርግ፣ ለልደትና ለሌሎችም ዝግጅቶች፣ 
በፈለጉት ቦታና በተመጣጣኝ ዋጋ 
እናቀርባለን።  
 

በስልክ ቁጥር 604-729-0448 
ደውሉልን፡፡ 
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Described as the eighth wonder 

of the world, the churches of 

Lalibela are perched high in the 

mountains of Ethiopia…  

 

Generations of priests, 

resplendent in their robes and 

with ornamental crosses in 

hand, tend the churches, while 

crowds of pilgrims come to 

worship… 

 

Legend has it that they were 

built 800 years ago by a pious 

king, Lalibela, who sought to 

create a ‘New Jerusalem’. 

Recent research suggests they 

have a much older history, 

stretching back to the seventh 

century.  

 

http://www.petersommer.com 

Project Eden  
በተጨማሪም የኤደን ፕሮጀክት 
ለማህበረሰባችን እጅግ በጣም 
የሚደነቅና ይሚያስመሰግን 
ግልጋሎት በመስጠት ላይ ይገኛል፤ 
ይኸውም በየሳምንቱ ቅዳሜ 
ለልጆቻችን የሚያቀርበው የአማርኛ 
ቋንቋ ትምህርት ነው።  
 
የኤደን ፕሮጀክት የአማርኛ ቋንቋ 
አስተማሪዎች በጎ ፈቃደኞች ሲሆኑ፣ 

Project Eden established in 

loving memory of the late Eden 

Tezera is place where people 

who are experiencing life diffi-

culties can connect to people 

who may currently be coping 

with similar challenges. Project 

Eden is a forum to share sto-

ries and ideas  in a supportive 

environment.  

 

በዚህ ዓመት ብቻ ወደ ሰላሳ 
የሚጠጉ ልጆችን አስተምረዋል።  
 
በቅርቡ የሥራ ውጤታቸውን 
ማኅበራችን በሚያቀርበው የመገናኛ 
ዝግጅት ላይ እንደሚያቀርቡልን 
እምነታችን ነው። ይህንን የተቀደሰ 
ሥራ ሁላችንም በመተባበር 
መደገፍና ማበረታት ይጠበቅብናል።  
 
 

ጉ ራ ማ ይ ሌ  
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ምን እናድርግ? 

 

ይህ አምድ ዜጎች 

ከልምዳቸው፤ 

ከትምህርታቸው፤ እናም 

ከሌሎች ተሞክሮ የቀሰሙትን 

ለማህበረሰባችን እድገትና 

ጥቅም ያስገኛል የሚሉትን 

ሀሳብ የሚጽፋበት ነው::  

ኑ! እንተጋገዝ - አዲስ ራዕይ 
ሰላም ጤና ይስጥልን ይህችን ታሪካዊ 
የሆነችውን የመጀመሪያ እትም በቫንኩቨር 
ከተማ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ልሳን ‘’ 
ጉራማይሌ” ላነበባችሁም፤ በእጃችሁም 
ላልደረሰች ወገኖቻችን በሙሉ 
በያላችሁበት እንደየማእረጋችሁ 
ሰላምታችን ይድረሳችሁ። 
የናንተን አደራ ከተረከብንበት ጊዜ አንስቶ 
እስከ ዛሬ ድረስ በእጅጉ ጠንክረን እየሰራን 
ነው  

 እንዴት አድርገን ነው 
ለህብረተሰባችን ጠቃሚ ስራ 
የምንሰራው? 

 በእጃችን ላይ ምን አለ? 

 የሌሎች አለም ማህበረሰቦች በካናዳ 
የሚኖሩ በህብረታቸው፤ በድርጅታዊ 
ጥንካሬአቸው፤ በገንዘብና ሀብት 
አቅማቸው እንዴት ሊደረጁ ቻሉ? 

በሚሉ እጅግ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ 
ተወያየን። የመጀመሪያ መፍትሄ ያልነው 
ህብረተሰቡን መድረስ መቻልና 
ለማሰባሰብ መሞከር፤ የሀሳብ ልውውጥና 
ግንኙነት እንዲያደርግ መስራት ነው። 
ቀስተደመና ድምቀቱ የተለያየ ቀለም 
ህብረቱና ውህደቱ ነው። እኛም በተለያየ 
የአመለካከት፤ የእምነት፤ ልዩነት ውስጥ 
ያለን ብንሆንም ከነልዩነቶቻችን ተሰባስበን 
መድመቅ እንችላለን። በመከባበርና 
በመቻቻል ማህበራችንን ማጠናከር 
እንችላለን። ለዚህም ነው ልዩነቶቻችንን 
እንዳለ ይዘን መሰረቱ የጠነከረ የእድገት 
ድልድይ ሰርተን ነገን በጉጉትና በተስፋ 
አይተን አዲሱ ኢትዮጵያዊ ትውልድ 
የሚኮራበት፤ ታላቅ ስራ መስራት 
እንችላለን ብለን ያመነው። ስለዚህ እኛ 
አመራር ላይ ያለነው የምንለው አንድላይ 
ስንሆን ሁሉንም ማድረግ እንችላለና ኑ 
እንተጋገዝ፤ እንመካከር፤ አብረን እንስራ 
ነው። 
ይን ከላይ የጠቀስነውን መሰረት አድርገን 
የስራ ጅምራችን ያደረግነው እስከ 
አንድሺህ የሚደርሱ ከዚያም በላይ 
አባላትን ለማሰባሰብ መሞከር ነው። 
የሚወስደውን ጊዜ ወስዶ አንድ ሽህ 
አባላት ከኖሩን እያንዳንዱ አባል በቀላሉ 
ከአንድ ሰው ጋር ወጣ ብሎ ሊያጠፋት 
የሚችል አስር ብር ወርሀዊ መዋጮ 
ቢያደርግ ከዚህ መዋጮ በወር አንድ መቶ 
ሀያሺህ ብር ሊገኝ ይችላል። በሰባት 
አመት ወደ አንድ ሚሊዮን ብር ሊኖረንና 
የራሳችን የሆነ አዳራሽ ልንገዛ እንችላለን 
ማለት ነው። ይህን እንደመካከለኛ ጊዜ 
እቅድ እንመለከተዋለን።ይህ ዘመናዊ 
አዳራሽ ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው። 
1. ለህጻናት የተለያዩ አግልግሎቶች 

መስጫ ይሆናል 

2. የተደራጁ ኢትዮጵያውያን 
ማህበራት የራሳቸው ጽህፈት ቤት 
ቋሚ አድራሻ ይኖራቸዋል።   

3. ለአረጋውያን እንደየዝንባሌአቸው 
አገልግሎት ይሰጥበታል 

4. ለወጣቶች ልዩ ልዩ አገልግሎት 
ይሰጥበታል። በትምህርታቸው 
ድጋፍ ሲያስፈልጋቸው 
ከመምህራኖቻቸው፤ 
ከወላጆቻቸው ጋር በመሆን 
በመረዳዳት በትምህርታቸው 
እንዲበረቱ ፈርጀ ብዙ ድጋፍ 
እንዲያገኙበት ይደረጋል። የስፖርት 
መዝናኛ ስፍራ ይሆናቸዋል። 

5. በደስታችን ሰአት አለማችንን 
እናይበታለን፤ በሀዘናችን ጊዜ በጋራ 
ሀዘናችንን እንወጣበታለን። 

በዚህ የእድገትና የተስፋ ጉዞአችን በአስራ 
አምስት እና ሀያ አመታ ውስጥ የራሳችን 
የሆነ የአረጋውያን መጦሪያ ቤት ማነጽ 
የሚያስችል አቅም የምናደረጅ 
የመስለናል። ቅንነትና በጎፍቃደኝነት ካለ 
እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረስ የሚያግደን 
አንዳች ነገር እንደሌለ እናምናለን።  
አንዳንድ ወገኖቻችን የማይቻል ነገር ነው 
የምታወሩት ያሉን አሉ። እኛ ደግሞ 
ደግመን የምንለው ነገር ቅንነቱና 
መረዳዳቱ ካለ እንችላለን ኑ እንረዳዳ 
እንሰባሰብ ነው። የማንችለው ይህን 
እቅድ ሁላችንም የማንፈልገው ሆነን 
ከተገኘን ብቻ ነው። በቫንኩበር በትንሹ 
ከአምስት ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን 
እንዳለን ይታመናል። 
በምንኖረበት ከተማ በጥንካሬአቸው 
ከሚታወቁትና ማህበረሰባቸውን በጣም 
እየጠቀሙ እንዳሉት እንደ አይሁዳውያን 
ኮሚዩኒቲ፤ ጃፓን ኮሚዩኒቲ፤ ጀርመን 
ኮሚዪኒቲ፤ ጃፓን ኮሚዩኒቲ፤ አንድ 
ከሆን፤ ከተመካከርን፤ ጠንክረን ከሰራን 
ጎልተን ደምቀን የማንወጣበት ምክንያት 
የለም። ልዩነቶቻችን የመድመቂያ ውበት 
እንጂ የመበታተኛ ግድፈት አይሆኑም። 
ቢሆን ቢሆን የአጭር ጊዜ ወይም ደግሞ 
የአስቸኳይ ጊዜ ህልማችን እቅዳችን ለነገ 
ችግር ዛሬ መዘጋጀት ስላለብን ዛሬ ነገ 
ሳንል እጅግ በተጣደፈ ሁኔታ 
ልናከናውነው የሚገባ ነገር ብለን ያልነው 
በክብር የተወለድን በክብር ወደዚች 
አለም የመጣን ሰዎች ሳያቋርጡ 
የአባልነታቸውን ክፍያ እያዋጡ ያሉ 
አባላት ድንገት ከመካከላችን አንዱ ከዚህ 
አለም በሞት ቢለየን፤ አንድሺህ አባል 
ሳይውል ሳያድር በነፍስ ሀያ ዶላር 
በማዋጣት ሀያሺህ ዶላር ሰብስበን 
በአባሉ ኑዛዜ መሰረት ሀገሬ ልካችሁ 
ቅበሩኝ ካለም አስክሬኑን ወደ ኢትዮጵያ 

መላክ፤ ባለሁበት ቅበሩኝ ካለም 
እዚሁ አስክሬኑን በክብር አሳርፈን 
ቀሪውን ገንዘብ ለቤተሰቡ 
እግዚአብሄር ያጥናችሁ ብለን 
የአባላችንን ሀዘን በጋራ 
እንወጣለን። 
የመጨረሻው እና ደግመን 
ደጋግመን ሁላችንም ልናስብበት 
የሚገባ ነገር፤ ኑ አብረን እንስራ 
የሚለውን መልክት ነው። አባል 
በመሆን፤ በማዋጣት፤ ለጋራ 
ጥቅማችን በህብረት እንነሳ ነው። 
እንተባበር። ሁሉም የቫንኮቨር ነዋሪ 
በከተማዪ ኮሚኒቲ አለኝ ብሎ 
ማሰብ እንዲጀምር ነው።ይህ 
ማለት ኮሚኒቲ የለኝም ብሎ ያስብ 
ነበረ ማለት አይደለም። አዲስ 
እቅድ የማፍለቅና ተግባር ላይ 
እንዲውል የመስራት ሀላፊነት 
አለብኝ ብሎ መነሳሳት እንዳለበት 
ለማመልከት ነው።  
ይህንን እቅድ ከፍጻሜ ለማድረስ 
ከሁለት አመት ሀኋላ አሁን ያሉት 
የአመራር አባላት የስራ ዘመን 
ሲያከትም ስለምትመርጡት ሰዎች 
ማሰብ መጀመር ያስፈልጋል። 
ምንጊዜም መታሰብ ያለበት ነገር 
ያለፉት ሰዎች የጀመሩትን ነገር 
አሻሽለውና አጠናክረው ወይም 
ደግሞ ሌላ ሀሳብ የተሻለ ጨምረው 
ሊቀጥሉ ይችላሉ ብላችሁ 
የምታምኑባቸውን ሰዎች 
እንድትመርጡ ነው። 
የመጨረሻዋ መልክት ከዛሬዋ እለት 

ጀምሮ እስከሚቀጥሉት ሰባት 

አመታት ድረስ በነፍስ ወከፍ ሁለት 

መቶ ዶላር በአመት ከሰላሳ ዶላር 

ያነሰ ማለት ነው አጠራቅማችሁ 

ብናዋጣ የጋራ ቤትችንን ለመግዛት 

የሚያስችል ቅድመ ክፍያ በቀላሉ 

ማግኘት እንችላለን። ኑ እንተጋገዝ! 

                                
አድማስ ከተማ 

ጉ ራ ማ ይ ሌ  
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PIASSA Hairdressing 

Salon is a proud sup-

porter of ጉራማይሌ  

A great selection of styles for both women and men. 
Professional hair care at its best! Come visit us at 
2655 Commercial drive or call at 604-876-3311 and 
experience the most advanced cutting and color tech-
niques from  award winning stylist. 
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Quarterly Get Together  

Social Services  
This committee is com-
prised of diverse group of 
individuals; including pro-
fessionals in the field of 
community health, social 
works, and resettle-
ment.  This is one of the 
main functions of ECA.   

The Social Services 
Committee provides es-
sential service to the 
community.  If you are 
passionate about reach-
ing out to those who are 
lonely, sick, and less for-

tunate, please donate 
your time and extend 
your helping hand.   

For more info on how you 
can get involved, please 
contact us at: Tel 778-
999-6016 or Email so-
cial@vancouverethiopia.
com 

ይህ ኮሚቴ በልዩ ልዩ ዘርፍ የሚሰሩ 

ግለሰቦችን ያቀፈ ነው። የማህበረሰብ 

ጤና ባለሙያዎችን፤ ማህበራዊ 

አገልግሎት ሰጭ ሰራተኞችን የመልሶ 

ማስፈር ሰራተኞችን፤ ያጠቃልላል። 

እነዚህም ተግባራት ሁሉ የኢትዮጵያ 

ማህበረሰብ ኮሚዩኒቲ ዋና ዋና ስራዎችና 

ሀላፊነቶች ናቸው። የማህበራዊ 

አገልግሎት ሰጭ ኮሚቴ ለህብረተሰቡ 

መሰረታዊ አገልግሎቶችን ይሰጣል። 

በሞት በልደት በህመምና በችግር ወቅት 

በመድረስ ሀላፊነቱን ይወጣል። 

ራሳቸውን አግልለው በብቸኝነት 

የሚኖሩ፤የታመሙ፤በሌላም ሌላ ችግሮ 

ችና ቀውሶች ኑሮአቸው የተፋለሰ 

ወንድም እህቶችን ለመርዳት የምትሹ 

ሁሉ በዚህ ኮሚቴ ስር እንድትሰባሰቡ 

እንጋብዛለን። በዚህ ረገድ ድርሻ 

እንዲኖርዎ ከፈቀዱ በስልክ ማብራሪያ 

በመጠየቅ ሁሉን ነገር መረዳት ይቻላል። 

 

as feelings of belong-
ing.  It can be a unifying 
experience for all.  It is a 
quarterly event, and you 
are encouraged to volun-
teer your time in making 
this community gathering 
a huge success. 

የሰዎች መሰባሰብና አብሮ መዋል 

በማህበረሰብ አብሮነት ላይ 

የሚያሳድረው ተጽእኖ እጅግ ከፍ ያለ 

ነው። ከአንድ ማእድ አብሮ እንጀራ 

መቁረስ በሰዎች መካከል መተሳስብን፤ 

ልብ ለልብ መተዋወቅን፤ መመካከር 

ማቀድን፤ መማማርን የሚያስችሉ 

አጋጣሚዎችን ይፈጥራል። ጠቅላላ 

ማህበረሰቡና አባላቱ ስላሉበት ሁኔታና 

እንቅስቃሴ የሚያበስሩ ዜናዎችን 

ወሬዎን ለመለዋወጥ ዕድል ይሰጣል። 

ቅርብም ሆነ እሩቅ ስላለ ወዳጅ ዘመድ 

ወሬ መስማትም ያስችላል። መገናኘት 

መቀራረብን ያጎለብታል። ደህንነትና 

ፍቅር መተሳስብን ያደረጃል። ከሌሎች 

ጋር በሚኖር ጥሩ ግንኙነት የሚሰማ 

የመንፈስ ደስታንም ይሰጣል። ሁሉንም 

አንድ አድርጎ ሊያቆራኘው የሚችል 

ልምድ ነውና! ይህ መሰባሰብ በየአራት 

ወሩ ሊደረግ የታሰበ የመገናኛ አጋጣሚ 

ዘዴ ነው። ይህ እቅድ እውን እንዲሆን 

ማናቸውንም በጎ ፍቃደኞች 

ወደማስተባበሩ ስራ እንዲመጡ 

እንጋብዛለን። 

The immense positive 
impact of Community Get 
Together cannot be over-
stated.  Breaking Injera 
together provides oppor-
tunities for us to bond, 
plan, connect, and learn 
from one another.  It is a 
chance to share infor-
mation from the associa-
tion, community news, as 
well as give extra atten-
tion to your friends’ well-
being.  Community Get 
Together fosters warmth, 
security and love, as well 

ጉ ራ ማ ይ ሌ  

ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም 
አይደለም። እንተዋወቅ፣ እንሰባሰብ፣ 
እንተባበር፣ እንደራጅ፣ አብረን 
እንደግ።  
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The Seniors Club will provide 
networking opportunity for 
our elders, including member 
or non-members of the asso-
ciation. We are organizing at 
least two functions per year 
for those who would like a 
friendly conversation, well-
ness seminars, indoor and 
outdoor activities. 
We would like to know about 
special birthdays (80 years or 
older), so we can organize 
special events to celebrate 
these special birthdays. Also, 
please let ECA know when 
you reach that magical birth-

day – 65 years young!  We 
will add your name to our 
seniors list and you will be 
entitled to join our Seniors 
Club. If you would like more 
information or would like to 
help by volunteering in our 
Seniors Club, please contact 
us at: Tel 778-985-8553 or 
Email in-
fo@vancouverethiopia.com 

ይህ ክበብ የድሜ ባለጸጋ የሆኑ እናቶችና 

አባቶች መገናኘት መሰባስብ የሚችሉበትን 

ሁኔታ ያመቻቻል። የኮሚዩኒቲው አባላት 

የሆኑትንም ያልሆኑትንም ሁሉ ያጠቃልላል። 

የወዳጅነት ጭውውቶችን፤ የጤናና የደህንነት 

ትምህርታዊ ጉባኤዎችን፤ የቤት ውስጥም ሆነ 

የመናፈሻ ስፍራ መዝናኛ ተግባራትን ለሚሹ 

ሁሉ ቢያንስ በአመት ሁለት ጊዜ በማህበረሰቡ 

አመራር አካላት ይዘጋጃል። በጎ ፍቃደኞኝ 

በዚህም በኩል እንዲሳተፉ በሩ ክፍት ሆኖ 

ይጠብቃቸዋል። እድሜአቸው ከሰማንያ 

አመት በላይ የሆኑ ዜጎቻችንን ማወቅ 

እንፈልጋለን። ይህን መሰል ልዩ የልደት 

ቀንንም ለማክበር ልዩ ዝግጅቶችን 

እናደርጋለን። እባክዎ እዚህ ብልጹግ የእድሜ 

እርከን ላይ የደረሳችሁ ሁሉ የምስራቹን 

ለኮሚዪኒቲያችን ያስታውቁ ልደትዎን በጋራ 

እናከብረዋለንና። እድሜአቸው ከስልሳ 

አምስት አመት በላይ የሆኑ ወገኖች ሁሉ 

በአረጋውያን ክበብ ስር ሊሰባሰቡ ይችላሉ። 

ስምዎ በመዝገብ ላይ ሰፍሮ ይቀመጣል። ስለ 

ጉዳዩ ማብራሪያ ለማግኘትም ሆነ የበጎ ፍቃድ 

አገልግሎት ለመስጠት ከፈለጉ ስልክዎን 

አንስተውይደውሉ።     

formed. The organizing com-

mittee is responsible for the 

planning and organizing of this 

annual event.  In order to give 

the festival unique Ethiopian 

identity that has a unifying 

meaning and is a symbol of 

bright future, the festival has 

been rebranded as Adey Abeba 

Ethiopian Summer Festival with 

the following objectives, vision, 

mission, and goals: 

OBJECTIVES: 

To strengthen our community's 

identity and spirit 

To provide a venue to show-

case our artists and businesses 

to display and sell their prod-

ucts 

 

To provide an opportunity for 

ourselves and others to learn, 

appreciate and be proud of our 

heritage 

 

VISION 

Cherish the rich diversity of 

our community and unite in the 

The Ethiopian Community As-

sociation held its first festival 

event in the summer of 

2010.  This required many 

years of preparation and count-

ed on leaders with an under-

standing of the interests, diver-

sity, and trends of the commu-

nity.  The first step was finding 

stakeholders, associates, and 

other community leaders, re-

cruiting volunteers as organiz-

ers turn this noble idea into a 

reality.  The Festival is now an 

established annual event and t 

to build on the legacy of the 

founding members a standing 

organizing committee has been 

knowledge and understanding 

of our culture. 

MISSION STATEMENT 

To build a community that is 

knowledgeable and motivated 

to preserve our culture, we 

must provide an environment 

that promotes, celebrates, and 

nurtures the unique and beauti-

ful diverse culture to shape our 

future. 

GOALS 

To be recognized as one of the 

most colorful and vibrant festi-

vals in our city 

 

To highlight the achievements 

of our youth and nurture their 

skills, talents and creativity 

 

To present our colorful culture 

through food and music and enrich 

Canada's multicultural mosaic 

አደይ  አበባ  የኢትዮጵያውያን  የበጋ  በዓል 

ውብ የአድሜ ባለጸጋ 
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Did you know? 
The Empire State building 

in  New York City was 

completed ahead of sched-

ule and under budget?  It 

took only 14 months for 

the total cost of $24 mil-

lion. The reason: the great 

depression.  

 ======== 

Abebe Bikila, the famous 

bare foot marathoner was 

born on the day of the Los 

Angeles Olympic Marathon?  

His record still stand, as no 

marathoner has run bare-

foot to break the record.  

======== 

The world’s biggest frog is 

found in Cameroon? The 

frog is one foot long and it 

is named Goliath Frog. 

======== 

The continent of Africa 

covers 31 million sq. km? 

That means Africa could 

hold the land mass of Chi-

na, India, Europe, Argenti-

na, New Zealand and the 

United States. 

 ========= 

Besides being one of the 

oldest civilizations of the 

world, Ethiopia is now ac-

cepted to be the origin of 

humankind. The remains of 

'Lucy' or Dinknesh, the 

oldest hominid, were found 

in Ethiopia's part of the 

Great Rift Valley. 

መስከረም ግሮሰሪ 
ወደ አገርቤትና የትም ዓለም ገንዘብ መላክ ኤርትራ፤ሱዳን፤ኢትዮጵያ ወዘተ....የምግብ 
አይነቶችን ማቅረብ፤ቅመማ ቅመሞች፤ሽሮ፤በርበሬ፤ኮረሪማ፤ቡና፤ጌሾ፤ጀበና፤የሀገር 
ልብስ፤ጤፍ፤ስንዴ፤ የሚሹትን ሁሉ ማቅረብ ተግባራችን ነው።   
 
አድራሻችን፤  
7335  Edmonds St. Burnaby BC                                                                                                                                                                                                                          
 
ስልክ  
604 524 9200፤ ፋክስ 604 524 9201  ፤ ሴል 604 600 3044 ይደውሉልን፤  
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አደይ አበባ እሷ 

እንቁጣጣሽ ነው ቀሚሷ 

አደይ አደይ አበባ 

እልል መስከረም ጠባ 

 

 

Thus, our children can expand 

their cultural and historical 

awareness, build positive rela-

tionships and friendships in a 

safe and supportive environ-

ment. 

 

Programs will be designed to 

appeal to various  age groups 

Program schedule date, time and 

requirement will be posted on 

our website.  We will also com-

municate via email, post hard 

copy at various locations and 

announce it on local community 

radios.  Children may select an 

activity they would like to par-

ticipate in and let us know at 

least 15 days prior to the event 

 

Some of the programs: 

 

The arts: This is an exciting 

program for all ages.  We will 

ECA is in the final stage of 

forming committee to start a 

club is for boys and girls of var-

ious ages. We will provide a 

voluntary and non-obligatory 

activity for the children in the 

community. We strive to pro-

vide experiential learning envi-

ronment that inspire the children 

to acquire and develop cultural 

awareness, emotional, and so-

cial skills. 

 

have activities from Painting , 

Dancing (Eskista), going to the 

Movies and Theaters,  preparing 

Short plays, poem and dra-

ma...etc  

   

Community garden:  Children 

will have an opportunity to plant 

vegetables at community gar-

dens and learn about gardening  

 

Sports, fitness and recreation: 

These includes exploration 

hikes and snowshoeing at the 

local mountains, organized 

camping, fun games and more.  

 

Specialized tours: These are 

tours are designed to be fun, 

exciting and educational. We 

will be organizing tours to vari-

ous locations.    

 

Abesha Boys and Girls Club - coming soon 

 

Yellow is radiant 

Yellow is hope and  fun  

And that is what 

The Ethiopian New Year 

And Adey Abeba Flower 

Have in common 

As they both appear 

In September 
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ጉ ራ ማ ይ ሌ  

ዳግማዊ አጤ ምኒሊክ ፈታኝ የሆኑ 
የሕይወት ውጣ ውረዶችንና የሥልጣን 
ግብግቦችን በአሸናፊነት ተወጥተው ፣ 
በዐድዋ ድል ለአውሮጳ መንግሥታት 
የማያዳግም አይረሴ ትምህርት ሰጥተውና 
የኢጣሊያ ወራሪ ኃይልን አንበርክከው 
ሀገር ካረጋጉና ራሳቸውም ከተረጋጉ በኃላ 
ፊታቸውን በቀጥታ ያዞሩት ሀገራቸውን 
ከዘመናዊ ሥልጣኔ ጋር ወደ ማስተዋወቅ 
ነበር። ጀግና ፣ብልህ ፣ደፋርና ለሥልጣኔ 
ጉጉ የሆኑት ምኒሊክ ያከናወኗቸውን 
ተግባራትና ወደ ሀገራችን ያስገቧቸውን 
የሥልጣኔ ትሩፋቶችን በተመለከተ ዋና 
ዋናዎቹ ብቻ እንደሚከተለው 
ይጠቃቀሳሉ። 
 
ግብርና ነክ ጉዳዮች 
 
ለሀገራችን የማይተካ ግልጋሎት እያበረከተ 
ያለውን የባሕር ዛፍ ዝርያ ከአውስትራሊያ 
ድረስ አምጥተው ያባዙትና ያሰራጩት ባለ 
ትልቅ የራዕይ ባለቤት ምኒልክ ነበሩ። ልዩ 
ልዩ የአበባ ዝርያዎችን ፣ ጽጌረዳዎችንና 
የጎማ ዛፍ ከአውሮጳ እያስመጡ ያራቡት ፣ 
የወይን፣የእንጆሪና የኮክ ዘሮችንና ልዩ ልዩ 
አትክልቶችን ከውጭ ሀገራት እያስገቡ 
ያስተዋወቁት ምኒልክ ራሳቸው ናቸው። 
የሓር ዛፍ ዘርንም እንዲሁም ለሀገራቸው 
ሕዝብ አስተዋውቀዋል። ለዘመናዊ ግብርና 
መስፋፋት ካላቸው ጽኑ ጉጉት የተነሳ 
ከአውሮጳ ለመጡ አልሚዎች በሊዝ 
ኪራይ የእርሻ መሬት ይሰጡ ነበር።  
 
የሰብዓዊ መብት አከባበርና ማኅበራዊ 
ደህንነትን በተመለከተ፤ 
 
ሴቶች ከጓዳ ኃላፊነታቸውና ልጆችን 
ከማሳደግ ብቃታቸው ጎን ለጎን አደባባይ 
እንዲወጡ፣ ከመሸፍፈንና ከማፈር 
እንዲላቀቁ መታገል ብቻ ሳይሆን እቴጌ 
ጣይቱን ግንባር ቀደም አርአያ በማድረግ 
ብስክሌት ያስነዱና የመጀመሪያውን  

ከታሪክ ማሕደር 
ሆቴልን ከፍተው ባለቤታቸውን ምግብ 
አብሳይ፣አስተናጋጅና የሆቴሉ ኃላፊም 
ያደረጉት እርሳቸው ናቸው። ይህ እንዳለ 
ሆኖ በገንዘባቸው መኳንንቶቻቸውን 
እየጋበዙ ሆቴል ውስጥ መመገብን 
ያስተማሩት እራሳቸው ምኒልክ ናቸው።  
 
የሰዎችን እኩልነት በዓዋጅ ያስነገሩ፣ ማንም 
ሰው ሌላውን ባሪያ ብሎ እንዳይሸጥና 
እንዳይለውጥ፣ እንዳይሳደብና ልዩነት 
እንዳይፈጥር የታገሉት ምኒልክ ናቸው። 
ሴት ልጅ በፈቃድዋና በምርጫዋ 
የወደደችውን መርጣ እንድታገባ እንጂ 
በወላጆች ተጽዕኖ ውሣኔ ብቻ ጋብቻ 
እንዳይፈጸም በዓዋጅ በማዘዝ ለሴቶች 
እኩልነት ግንባር ቀደም ተሟጋች 
የነበሩትም ምኒልክ ናቸው። ሠራተኛ በእጅ 
ጥበቡ እንዳይሰደብና በሥራው 
እንዳይበደል፣ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ 
ዘመናዊ ትምህርት ቤት ልከው 
እንዲያስተምሩ፣ ማስተማር ያልቻሉት 
ወላጆችም በመንግሥት ሙሉ ድጋፍ 
እንዲያስተምሩ ያዘዙትም ያወጁትም 
እሳቸው ናቸው። 
 
ወደ ሀገራችን ያስገቡአቸው የአውሮጳ 
ሥልጣኔ መግለጫ ውጤቶች 
 
ዳግማዊ አጤ ምኒልክ በዙሪያቸው የነበሩ 
ካህናትና ጳጳሱም ሳይቀርሩ በከፍተኛ 
ሁኔታ እየተቃወሟቸውና እየተቿቸው 
ቢያስቸግሯቸውም ለተፃራሪ የሥልጣኔ 
እንቅፋቶች ቁብ  ሳይሰጡ የዘመኑን 
የቴክኖሎጂ ውጤቶች ወደ ሀገራቸው 
በማስገባት ያስተዋወቁ የዘመናዊነት 
ተምሳሌትና ቀደምት መሪ ናቸው። 
ለአብነት ያህልም የመጀመሪያውን 
አውቶሞቢልና ባቡር በማስገባት ሀገሪቱን 
ከዘመናዊ መጓጓዣ  

የአውቶሞቢል መኪና የመንጃ ፈቃድ 
ባለቤትም እርሳቸው ናቸው። 
 
'' እንዲህ ያለ ንጉሥ፣ የንጉሥ ቂናጣ፣ 
ውሃ በመዘውር ሰገነት አወጣ፣ 
አሁን ከዚህ ወዲያ ምን ጥበብ ሊመጣ '' 
 
ተብሎ የተገጠመለትን የውሃ ቧንቧ 
ከእንጦጦ ተራራ ላይ ስበው ወደ ቤተ 
መንግሥታቸው ያደረሱት የመጀመሪያው 
ሰው ናቸው።  
የመነጋገሪያ ስልክ ፣የብርሃን አምንጪ 
የኤሌክትሪክ ኃይልና የእህል ወፍጮ ወደ 
ሀገራቸው ማስገባት ብቻ ሳይሆን 
የመጀመሪያውን ዱቄት ቆመው 
ያስፈጩት ምኒልክ ራሳቸው ናቸው። 
የመጀመሪያዎቹን ዘመናዊ የቀለምና 
የሙዚቃ ትምህርት ቤቶች የከፈቱት፣ 
ዘመናዊ ሕክምና ያስተዋወቁት ''እምዬ'' 
እየተባሉ ይሞካሹ የነበሩት ምኒልክ 
ናቸው። ምኒልክ በመንግሥታቸው ስም 
አክሲዮን የገዙ፣ በምስላቸውም ብርን 
ከሽርፍራፊ ሣንቲሞች ጋር እሳትመው 
ሥራ ላይ ያዋሉ፣ ዘመናዊ የወርቅ 
ማምረቻ በማስመጣት ከአውሮፓ 
ኩባንያዎች ጋር መንግሥታቸው በሽርክና 
እንዲሰራ አዲስ ፈር የቀደዱትም እኒሁ 
ታላቅ መሪ ናቸው። ሀገራቸው በሥልጣኔ 
እንድትራመድ ያበረከቱት አስተዋፅኦ 
ከተዘረዘረው በላይ እጅግ በጣም በርካታ 
ነው። 
 
(ይቀጥላል) 
በደበበ ጓሉ 

ከጳውሎስ ኞኞ መጽሐፍ የተወሰደ 

Taitu and Menelik  

Enemies have now 

come upon us to ruin 

our country ... Our 

enemies have begun 

the affair by advancing 

and digging into the 

country like moles. 

With the help of God I 

will not deliver my 

country to them.   

 

—Menelik II, 

Mobilization 

Proclamation 

ጥያቄ አለኝ ? 
ጥያቄ፤ የኢትዮጵያ የበጋ ፌስቲቫል 
ስም ተቀየረ እንዴ? 
 
መልስ፤ አልተቀየረም። የሆነው ነገር 
እንዲህ ነው። በኢትዮጵያ ምድር 
ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ፤ ከምስራቅ 
ጫፍ እስክ ምእራብ በመላ ኢትዮጵያ 
ወንዞችና ተራሮች፤መስኮችና ሸለቆዎች 
የሚበቅል፤ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኝ 
የአበባ ዘር አለ። ስሙ “አደይ አበባ” 
ይባላል።  ይህ አበባ ከነሀሴ አጋማሽ 
ጀምሮ እስከ ጥቅምት አጋማሽ 

መልዕክተኛ ነው። አበባው የእናት 
ኢትዮጵያ መድመቂያ ስለሆነ  እኛም 
እንደ ቅድስቲቱ ምድራችን መድመቂያ 
ውበት እናድርገው ብለን ፤ ያንን 
ትውስታ አሁን ባለንበት ምድር 
እናምጣው ብለን፤   በአዲሱ አገራችን 
የምናከብረውን በአል ከፊቱ አደይ አበባን 
ጨመርንበትና   “አደይ አበባ 
የኢትዮጵያውያን የበጋ በአል” ብለን 
ስማችንን አሞካሸን።   
  

ይህ አምድ የማህበረሰባችን አባላት 
ማወቅ ስለሚፈልጉት ነገር 
አመራሮቻቸውንም ሆነ ሌሎች 
ነገሮችንም የሚጠይቁበት አምድ ነው የኢትዮጵያን ምድር ውበት የሚያለብስ 

ነው። አዲስ ህይወት፤ አዲስ ተስፋ፤ 
የሚታይበት፤ ሰማይ ደመናውን ገፎ 
ብሩህ ሰማያዊ ሰማይ የሚሆንበት፤  
ኢትዮጵያዊ ነገን በተስፋ የሚያይበት፤ 
በወንዝ ውሀ መላት ተለያይቶ ተነፋፍቆ 
የነበረ ዘመድ ወዳጅ የሚገናኝበት፤ 
የሚጠያየቅበት፤ ገበሬው አዝመራውን 
የሚሰበስብበት፤ ተማሪው ትምህርት 
የሚጀምርበት፤ የዚህን ጊዜ ሁሉ 
መምጣት የሚያበስር እግዜአብሔር 
ለኢትዮጵያ የሰጣት የተፈጥሮ 
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The story of Coffee  

የማኅበራዊ ኮሚቴ 
This committee is com-
prised of diverse group of 
individuals; including pro-
fessionals in the field of 
community health, social 
works, and resettle-
ment.  This is one of the 
main functions of 
ECA.  The Social Ser-
vices Committee pro-
vides essential service to 
the community.  If you 
are passionate about 
reaching out to those 
who are lonely, sick, and 
less fortunate, please 

donate your time and 
extend your helping 
hand.  For more info on 
how you can get in-
volved, please contact us 
at: Tel 778-999-6016 or 
Email so-
cial@vancouverethiopia.
com 

ይህ ኮሚቴ በልዩ ልዩ ዘርፍ የሚሰሩ 
ግለሰቦችን ያቀፈ ነው። የማህበረሰብ 

ጤና ባለሙያዎችን፤ ማህበራዊ 
አገልግሎት ሰጭ ሰራተኞችን የመልሶ 

ማስፈር ሰራተኞችን፤ ያጠቃልላል። 
እነዚህም ተግባራት ሁሉ የኢትዮጵያ 

ማህበረሰብ ኮሚዩኒቲ ዋና ዋና ስራዎችና 

ሀላፊነቶች ናቸው። የማህበራዊ 
አገልግሎት ሰጭ ኮሚቴ ለህብረተሰቡ 

መሰረታዊ አገልግሎቶችን ይሰጣል። 
በሞት በልደት በህመምና በችግር ወቅት 

በመድረስ ሀላፊነቱን ይወጣል። 
ራሳቸውን አግልለው በብቸኝነት 

የሚኖሩ፤የታመሙ፤በሌላም ሌላ ችግሮ 
ችና ቀውሶች ኑሮአቸው የተፋለሰ 

ወንድም እህቶችን ለመርዳት የምትሹ 
ሁሉ በዚህ ኮሚቴ ስር እንድትሰባሰቡ 

እንጋብዛለን። በዚህ ረገድ ድርሻ 
እንዲኖርዎ ከፈቀዱ በስልክ ማብራሪያ 

በመጠየቅ ሁሉን ነገር መረዳት ይቻላል። 

ስልክ 778 999 6016  Email in-

fo@vancouverethiopia.com 

incident to a monk. The monk 

later boiled the berries, and 

then distilled a bitter beverage 

which was rich in strength, and 

capable of dispersing sleep and 

weariness. The monks found it 

to be very useful during ex-

tended mass and all-night pray-

ers. 

By the late 1500’s the first 

traders were selling coffee in 

Europe, thus introducing the 

new beverage into European 

life and custom. Around 1570, 

coffee made its appearance in 

Venice along with tobacco. 

In 1640, the first "coffee shop" 

opened in Venice. Many Italian 

towns also adopted the same 

Venetian habit of serving it in 

elegant coffee shops. The tra-

dition is still intact today, as 

evidenced by the several Italian 

coffee shops on Commercial 

Drive, in Vancouver. 

Ethiopia's coffee ceremony is 

an integral part of their social 

and cultural life. An invitation 

to attend a coffee ceremony is 

considered a mark of friend-

ship or respect and is an excel-

lent example of Ethiopian hos-

pitality. 

Performing the ceremony is 

almost obligatory in the pres-

ence of a visitor what-ever the 

time of day. 

The ceremony can take a few 

hours – roasting, grinding and 

brewing are done in the pres-

ence of the guests. 

The first definite dates of when 

coffee was discovered go back 

to 800 B.C. The Greek Philos-

opher Homer tells the story of 

a mysterious black and bitter 

beverage with powers of stim-

ulation. The Persian philoso-

pher and scientist Avicenna 

was also administering coffee 

as a medicine, around the same 

time. 

Botanists have confirmed that 

the coffee plant was born in 

Africa, in an Ethiopian region 

of (Kaffa). From there it spread 

to Yemen, Arabia and Egypt, 

where it developed enormous-

ly and become popular. 

The story goes that an Ethiopi-

an shepherd, who observed 

some of his goats eating red-

dish berries from a bush, and 

subsequently becoming restless 

and excited. He reported the 

ጉ ራ ማ ይ ሌ  
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ተፈነካክተው ወድቀው ሲያጣጥሩ 
ቁሞ የሚያየው ይላል እንዳትማረሩ። 
ድሮና ዘንድሮን ስናወዳድረው፡ 
አቤት ልዩነቱ የትየለሌ ነው። 
 
የሰው ልጅ ምጥቀቱ ተንኮሉ ክፋቱ፡ 
የሕዝብ ብዛቱ በሽታና ሞቱ፣ 
ታሞ ይዳን ነበር ዳማከሴ ታሽቶ፡ 
አሁን መዳን ጠፋ ሺህ መርፌ 
ተወግቶ፣ 
እረ ክፋት በዛ ተንኮልም ተስፋፋ፡ 
መልካም መስራት ቀርቶ ምነው 
ፍቅር ጠፋ። 
 
መልካም እንድናስብ መጥፎውን 
አስቀምጠን፡ 
 
እባክህ አምላክ ሆይ እስኪ ፍቅር 
ስጠን። 
 
 

ቀረ ድሮ ቀረ ምን አለ ዘንድሮ፡ 
ቀረ ድሮ ቀረ ምን አለ ዘንድሮ። 
 
ያዓለም ፖለቲካ ቅጣምባሩ ጠፍቶ፡ 
የሚገርም ሆኗል ተሰምቶ ተወርቶ፣ 
 
አንድ ሕንፃ ሙሉ ሰው በቦምብ 
ፈጅቶ፣ 
የኔ ሃላፊነት ነው ይላል አፍ 
አውጥቶ። 
 
እገታ ጠለፋ ሆኖ ችግር መስሚያ፡ 
የሰው ነፍስ ሆነ ወይ ጉዳይ 
ማስፈጸሚያ። 
 
ድሮ ሰው ሲጣላ በድንገት ተነስቶ 
ይታይ ነበረ ገላጋዩ በዝቶ፣ 
 
አሁን ሰው ተጣልቶ ሲካነት ሲዳማ፡ 
ሁሉም ከቦ ያያል ልክ እንደሲኒማ። 
 

አፈወርቅ ወልደጻድቅ   

174 - 2242 Kingsway  

Vancouver, BC V5N 5X6 

www.vancouverethiopia.com 

info@vancouverethiopia.com     

 

 (604) 210-2095  Message only 

 

Like us on Facebook  and 

follow us on Twitter  

The Ethiopian Community Association of BC is a non-

profit organization that is established to preserve and 

promote our culture, there by contributing to the cultural 

Mosaic of Canada.  In addition, we are engaged in com-

munity and youth empowerment programs that would 

foster a strong and vibrant community. 

Challenges: 

Membership, Vision and Capital 

 

2014 Initiatives:  

Communication, Efficiency and Image 

 

Long-term goal:  

Ethiopian House 

 

Ethiopian Community Association  

ድሮ ቀረ 

መሰባሰብ ጥሩ  ጅማሬ ነው :: 

http://www.vancouverethiopia.com
mailto:info@vancouverethiopia.com

