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Congratulations to our  

Ethio Tikur Anbessa Soccer Club 

They are Champions! 

በኢትዮጵያ ኮሚዩኒቲ ማኅበር   የሕዝብ 
ግንኙነት ክፍል የሚታተም ጋዜጣ 
  
ዋና አዘጋጅ 
ሉሉ ከበደ 
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Senait Bogale weaving  cotton using ‘Inzirt’ at the  

Adey Abeba Ethiopian Summer Festival (2014) 
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ርዕሰ አንቀጽ   

እንደአሁን አካሄዳችንና አያያዛችን የቆየን እንደሆነ ጠላት ባይዘምትብንም፤ እርስ በራሳችን እየተጋጨን  ያለጦርነት ልናልቅ እንችላለን። ጠላትም ስል ከዚህ 
በፊት እኛ የተዋጋነውና የግፍ ግፍ በመስራት አጠቃን የምንለው ጠላት ብቻ ሳይሆን ጊዜ ካመቸው ማንኛውም ወገን ቢሆን የኛን ሰላምና ብልጽግና ያልፈለገ 
ሊያጠቃን ይችላል። 
 
ስለዚህ ለሀገር ልማትና ብልጽግና ሳይሆን ለግል ጥቅም ሲባል የሚደረግ ሽኩቻና ትንንቅ ተወግዶ ሀገራችንን ከነክብሯ በህብረት እንጠብቃት። እኛ 
ኢትዮጵያውያን የሆንን ሁሉ ማድረግ የሚገባን ከባህላችን ጥሩ ጥሩውን ሳንለቅ ከዘመናዊው ስልጣኔ ጋር እያዋሀድን ፈሪሀ እግዚአብሄር ሳይለየን፤ 
በየሀይማኖታችን ጸንተን የሚያዘልቀንን ስራ መስራት ነው። ከመሰረቱ ጠንካራ ሆኖ ያልተሰራ ቤት ንፋስና ውሽንፍር በተነሳ ቁጥር ፈራሽነቱ የተረጋገጠ ነው። 
 
ተገቢ አስተዳደርና ትክክለኛ አስተዳዳሪ ያጣ ህዝብ የሚደርስበት ነገር ነጻነትን ማጣት ብቻ ሳይሆን ዝክረ-ስሙ ተደምስሶ ሌላ ነገድ በሀገሪቱ ላይ ሰፍሮ 
መድረሻ ማጣቱን በየራሳችን ላይ የደረሰና በአይናችን ያየነው ነገር ነው። 
 
ስለዚህ አሁን መኖራችንን አንመልከት። በፍቅርና በአንድነት ተባብረን ስለ ሀገርና ስለነጻነት መስራት ከሌለ ነገ የለንም። የግል ጥቅምን መፈለግና ልዩ ልዩ ወገን 
መፍጠር፤ ለጋራ ሀገር ተባብሮ መስራትን ያዳክማል። ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ እጅ ለእጅ ተያይዞ ስለሀገር ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል። እርምጃችን ይህ የሆነ 
እንደሆነ ለጠላት የማንበገር እንሆናለን። በአካባቢያችን የሚገኙት ወዳጅ የሚመስሉን ሁሉ የእውነት ወዳጅ ሊሆኑን የሚችሉት ራሳችንን የቻልን እንደሆነ ነው 
እንጂ ራሳችንን ካልቻልን ሁሉም ጠላት ሆነው የራሳችንን ፈላጊዎች ናቸው። 
 
ያለፈው ተጋድሎ ብቻ የህዝቡን ነጻነት እስከመጨረሻው የሚጠብቀው ቢሆን ኖሮ አጼ ዮሐንስ በጉዳንጉዲ ከግብጾች ጋር፤ አጼ ም ኒሊክ አድዋ ላይ ከጣሊያን 

ጋር  ከፍ ባለጀግንነት የተጋደሉትና የተቀዳጁት ድል ይበቃን ነበር። ነገር ግን አንድ ጊዜ አድርጎ መቀመጥ የማይበቃ በመሆኑ ጣሊያን ለሶስተኛ ጊዜ ተነስቶ 

ሊያጠቃን ችሏል። ስለዚህ ያለፈው ለሚመጣው ጊዜ ትምህርት ስለሚሆን ጥቃት እንዳይደርስብን ማሰብና  መስራት ያስፈልጋል።   

 

 

 

(ያለፈ 64 ዓመት አካባቢ ደጃዝማች ከበደ ተሰማ አንድነት ከሌለን ሀገር ሊኖረን እንደማይችል የታሪክ ማስታወሻ በሚባለው ዝነኛ መጽሐፋቸው 
ያሰፈሩትን ምክርና ማስጠንቀቂያ ለዛሬ  ርዕሰ አንቀጽ መርጠነዋል) 

 

1855 Commercial Dr, Vancouver (604) 215-8444  
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Ethio Ye Tikur Anbessa Soccer Club Won the Championship  

ACSCA Named ECA Best Cultural Association  

At the 

annual 

AGM and 

dinner gala 

held at the 

Diamond 

Banquet 

Hall in 

Burnaby, the Ethiopian Com-

munity Association received 

the Best Cultural Association 

award.  

 

The award was conferred upon 

ECA after rigorous selection 

and nomination process.  The 

ECA President in his ac-

ceptance speech, honored 

Ethio Ye Tikur Anbessa 

Soccer club is club with 

long history.  The club is 

one of the largest African 

soccer club in Vancouver; 

is has over 40 players of 

various age groups and 

has been in existence 

since the 1990s. The club 

has a long tradition of 

community involvement 

and great teams and play-

ers who have donned 

their community’s jersey 

with pride.    

 

The club currently oper-

ates  at the China creek 

playground (Great 

Northern Way and Glen 

Drive in Vancouver) It 

has regular training and 

conditioning programs 

every Tuesday and 

Thursday at 7pm.   The 

club has participated in 

various games and tour-

naments representing our 

community.  

Recently the club trav-

eled to Calgary to partici-

pate in Western Canada 

Championship where 

once more it asserted its 

dominance by winning 

the Championship.  

Also,  at the yearly Afri-

can Tournament held 

here in Burnaby, the 

team also secured the 

2nd best place after a 

very close game.  

Please join us in congrat-

ulating Ethio Ye Tikur 

Anbessa Soccer Club 

The club is run by   a strong 

group of volunteer coaches, 

managers, coordinators, and 

administrators that operate 

the club.  Please continue 

supporting these volunteers 

who help to ensure that our 

young players have a great 

experience playing the beau-

tiful game 

those who have immensely 

contributed to the success of 

the association. 

 

He said, ‘I would like to offer 

my sincere gratitude to the 

African Canadian Soccer and 

Cultural Association and to Mr. 

President Justus Mirembe, for 

his great leadership. Although I 

am here representing the Ethi-

opian Community Association, 

this honor is not for the work 

of one person.  I just happen to 

find myself in this moment and 

time standing on the shoulders 

of amazing individuals who have 

selflessly and tirelessly served 

the Ethiopian Community As-

sociation.’     

 

Community building is an in-

tense endeavor and its product 

sometime seems intangi-

ble.  Community association’s 

real accomplishment often flies 

beneath the radar.  It is im-

portant to get encouragement 

and affirmation.   Award com-

ing from another African Or-

ganization is valuable for it gives 

renewed energy and provides 

the confidence to community 

associations that they are val-

ued and that what these associ-

ations do matters a great deal. 
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ባለፋት አራት አመታት 
በተከታታይ ሲከበር የቆየው 
አደይ አበባ የኢትዮጵያውያን 
አመታዊ ክብረበአል በቫንቨር 
ለአምስተኛ ጊዜ ኦገስት 9/2014 
በርነቢ ዌስትበርን ፓርክ ተከብሮ 
ውሏል። 
 
ዝግጅቱ  የደመቀ እንዲሆን 
የበአሉ አዘጋጅ ኮሚቴ ከወዲሁ 
ባወጣው እቅድ መሰረት ሁሉም 
ክንውን ስርአቱን በጠበቀ ሁኔታ 
ሊፈጸም ችሏል። 

 
ከጠዋቱ 8 ኤ-ኤም ጀምሮ ድንኳኖች ለእለቱ የንግድና የመስተንግዶ 
ተግባራት ተተክለው፡ ረፋዱ ላይ መደበኛ ተግባራቸውንና አገልግሎታቸውን 
መስጠት የጀመሩ ሲሆን፤ ታዳሚዎችም ከ 11 ኤኤም ጀምሮ ከየአቅጣጫው 
በመሰባሰብ እንደየ ፍላጎታቸው በየዝግጅቶቹ መሳተፍና መዝናናት 

ጀምረዋል። ከ አንድ ሺህ አምስት መቶ በላይ ነዋሪዎች በክብረ በአሉ ላይ 
ታድመዋል።  
 
በጊዜያዊ የሆቴል አገልግሎት ድንኳኖች ልዩ ልዩ ምግቦች ና መጠጦች 
ተሽጠዋል፤ የቡና ማፍላት ስነስራት፤የአገር ባህል አልባሳት ሽያጭ፤ 
ያገልግሎት ማስታወቂያዎችና የልዩ ልዩ ጌጣጌጦች ሽያጭ በየድንኳኖቹ 
ተከናውነዋል። 
 
መደበኛው የዝግጅቱ መጀመሪያ ሰአት እንደደረሰ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ 
ሊቀመንበር አቶ በረከት ከበደ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ካሰሙ በኋላ 
የእለቱ ተጋባዥ እንግዶች የከተማችንን ፖለቲከኞችና ባለስልጣናት በስራ 
አጋጣሚ መገኘት ያልቻሉትንም በአካል የተገኙትንም ያመሰገኑ ሲሆን 
የከተማችን ፖሊስ ጠቅላይ አዛዥ በተወካያቸው አማካይነት ለኢትዮጵያ 
ማህበረሰብ ያላቸውን ድጋፍና አብሮ የመስራት ፍላጎት በጽሁፍ አስነብበው 
በአሉ በተሳካ ሁኔታ እንደሚከናወን እምነታቸውን ገልጸዋል። 
 
በመርሀግብሩ መሰረት የእለቱን ታዳሚ ለማዝናናት ሰፊ የጊዜ ሽፋን ይዞ 
የነበረው የመዝናኛ መድረክ በዲጄ ሙዚቃ፤ በሀገር ባህል ሙዚቃ 
ጭፈራዎች እናም የጃዝ ሙዚቃ አቀንቃኝ ወጣቶች ከፍተኛውን ትኩረት 
የሳቡ መስተንግዶዎች ነበሩ። 
 
ወጣቷ የጃዝ ሙዚቃ አቀንቃኝ ራሄል ዮሀንስ ራሷ በምትጫወተው ጊታር 
እና በትንፋሽ መሳሪያ በሚያጅባት ወንድሟ ነብዩ ዮሀንስ ጋር ባቀረበቻቸው 
የእንግሊዝኛ ጥኡመ ዜማዎች የበርካታ ታዳሚዎችን ቀልብ ስባለች። 
 

አምስተኛው አደይ  አበባ  የኢትዮጵያውያን  የበጋ  በዓል በስኬት ተከበረ 

 
በሀገር ባህል ጭፈራ ላይ የውቢት ኢትዮጵያ ኪነጥበብ ህጻናት ተወዛዋዦች 
ድንቅ የሚባል ስራ አሳይተዋል። ያሳዩት ወደር ያልነበረው የባህል ውዝዋዜ 
የበርካታ ታዳሚዎችን ትኩረት የሳበና በካሜራ እንዲቀራመቷቸው ያስገደደ  
ሁነት ነበር። 
 
ፕሮግራሙ ከጅምር እስከ ማብቂያው የመድረኩ መዝናኛ እየተቀያየረ 
በመቅረቡ ቆይታው እንዳይሰለች አድርጓል። 
                                      

 
 
 
ሌላው ትኩረት የሳበና ያዝናና የእስፖርት  ትእይንት የገመድ ጉተታ፤ የጆንያ 
ውስጥ ሩጫና እንቁላል በማንኪያ በአፍ ይሶ ሩጫ ነበሩ። 
 
እንቁላል በማንኪያ በአፍ ይዚ ሩጫ አንዱ ያዝናና ትእይንት ነበር። 
በገመድ ጉተታ ውድድር ሱሬ ሌሎችን ከተሞች ሁሉ በማሸነፍ በተባበረ 
ሀይል የበላይነቱን አስመስክሯል። ቀላል የማይባል መጓተት ሴቱንም 
ወንዱንም ፈተና ላይ ጥሎት ነበር በተጓዳኝ ማህበረሰቡ ያዘጋጃቸው ልዩ 
ልዩ እጣ ያላቸው የቶምቦላ ቲኬቶች የተሸጡ ሲሆን ከምሽቱ 8 ፒኤም ላይ 
እጣው ወቶ አሸናዊዎች ስማቸው የተጠራ ሲሆን አንደኛውን እጣ ላስቬጋስ 
ቫኬሽን አቶ ደበበ ጉሉ አሸናፊ ሆነዋል። 
 
ከ ስምንት ፒ ኤሜ አስከ ዘጠኝ ተኩል ባለው ጊዜ ውስጥ የክብረበላሉ 

ዝግጅት ተጠናቆ ታዳሚዎች ለምሽምት ወደተዘጋጀው የአንዷለም ካሳ 

የሙዚቃ ዝግጅት ያቀኑ ሲሆን 

ቤተሰቦችም ወደየመጡበት 

በሰላም ተመልሰዋል። 

የጆንያ ውስጥ ሩጫ ቀላል ፉክክር አልነበረም። 

የውዝዋዜዋ ውበትና የህጻን ሰውነቷ ቅልጥፍና ፍጹም በሙያው 
የተካነች የመድረክ ፈርጥ ልትሆን የሚያስችላት ተሰጦ እንዳላት 
አስመስክራለች። 



P A G E  6  

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 -  Language Class  
 In a world that is becoming more 
and more globalized and interde-
pendent, communication is the 
most important thing for success-
ful career. It is also well known 
that children learn another lan-
guage opens the door of that cul-
ture.  
 
Eden Project has been operating its 
language program for the last few 
years. There has been an increase 
in the number of children attend-
ing the language class.  The project 

 Study has 
shown it is 
good for 
children to 
study an-
other lan-
guage as 

early as possible.  Learning an-
other language opens up more 
career possibilities in their fu-
ture and connects them with 
another culture. 
 

coordinator and the teaching staff 
have dedicated their time and ener-
gy to ensuring our young ones 
learn the language and connect to 
their culture.  
  
Registration for school year 2014-15 
is well underway;  
 
Class runs every Saturday from 4-5 
pm in Burnaby please contact Ato 
Zewdu Wolde for more infor-
mation.  

ጉ ራ ማ ይ ሌ  



ድር ቢያብር አንበሳ ያስር '' የሚለውን ያባቶቻችንን ብሂል አነጋገር እንደ 
ምሳሌ በመውሰድ ችግሮቻችንን በጋራ መቋቋም እንድንችል በአንድ አገር 
ልጆች ስሜት ፤ በመተሳሰብ፣ በመቻቻል፣በመተጋገዝ፣ ብሎም 
በመፈቃቀር፣ተቀራርቦ መኖር ለመቻል ወደሚለው ጎዳና ለማምራት ፣ የጥንት 
አባቶቻችን በሕብረተሰቡ ውስጥ የሚከሰቱትን ችግሮች ይቋቋሙበት 
የነበረውን የመፍትሄ ማፈላለጊያ ዘዴዎችን በመከተል እና የትውልድ 
አገራችንን የተለያዩ አስገራሚና አስደናቂ ባሕሎቻችንን እዚህ ለተወለዱ እና 
በልጅነታቸው ለመጡ ልጆቻችን በማውረስ፣ እንዲያዳብሩትና በምንኖርበት 
ከተማም ማስተዋወቅ እንድንችል በማሰብ አዲስ የመረጣችሁት የኢትዮጵያ 
ማሕበር የሥራ አመራር ኮሚቴ በእቅድ ይዞ ሊያከናውናቸው ካቀዳቸው 
ተግባራት ሁሉ በከፍተኛ ደረጃ ጥንቃቄ ፣ ትኩረት እና ቅድሚያ በመስጠት 
በማሕበሩ ውስጥ ያሉትንና ወደፊት ሊከሰቱ ይችላሉ ብሎ ያመነባቸውን 
ችግሮች፣ በተደራጀ እና በተቀነባበረ መልኩ፣ ለማሕበረሰቡ አስተማማኝ 
መፍትሄ ለማስገኘት ፤ ድርጅታዊ መዋቅሩን እና የሥራ መመሪያውን በመንደፍ 
፣ የማሕበሩን አባላቶች ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ ታዋቂ ግለሰቦችን ፣ የሕክምና 
እና የሰፈራ ባለሙያዎችን ወዘተ... የሚያካትት፣ ለጊዜው በአምስት ዋና ዋና 
ተግባራት ላይ የሚያተኩር '' የማሕበራዊ ጉዳይ ኮሚቴ '' ማቋቋሙ የሚታወስ 
ነው ።  
የኮሚቴው ዋና ዋና ተግባራት 

 ስለ በሽተኞች 

 የቀብር ሥነ ሥርዓት 

 ስለ እስረኞች 

 የአልኮልና የልዩ ልዩ ዕጽ ሱሰኞች 

 አዲስ መጭዎች  
ሲሆን ፤  ኮሚቴው ከተቋቋመ ምንም አጭር እድሜ ቢያስቆጥርም 
ለማሕበረሰቡ ተስፋ የሚያሰጥና አበረታች ተግባሮችን በማከናወን ላይ ይገኛል 
። 
 

 
 

ሕመምተኞችን፡ በተመለከተ ላለፉት አራት ወራቶች በሆስፒታልና 

በመኖሪያ ቤታቸው ታመው የሚገኙትን የማሕበረሰቡን አባላቶች [ የማሕበሩን 
አባላት እና አባላት ያልሆኑትን ጨምሮ ] የሚገኙበት ቦታ ድረስ በመሄድ 
በተደጋጋሚ በመጎብኘት፣ ከፍተኛ የሞራል ድጋፍ ከመስጠቱም በላይ ፣ 
ከበሽተኞቹ ለተነሱ ልዩ ልዩ ችግሮች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ጋር ግንኙነት 
በመፍጠር ለችግሮቹ መፍትሄ ለማፈላለግ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል ።  
           
ከጥረቶቹ ጥቂቱ ፤ከበሽተኞች የቀረቡለትን የተለያዩ ችግሮች ወደ ሆስፒታል 
አስተዳደር ክፍልና የማሕበራዊ ጉዳይ ሠራተኞች በመውሰድ እልባት 
ለማሰጠት የሞከረ ሲሆን ፣ አቅመ ደካማ ለሆኑ በሽተኞች የማሕበረሰቡን 
አባላት በመለመን የትራንስፖርት አገልግሎት ለግሷል ፣ በወገናችን ላይ 
በተፈጸመው ወንጀል ምክንያት  የፖሊስ ክፍልን በማነጋገር ጉዳዩን 
ለመከታተል ጥረት ያደረገ ሲሆን ፣ ከሆስፒታል ወደ ቤታቸው የሚሄዱ 
[ Disharge ] የሆኑ ዘመድ አዝማድ ለሌላቸው አቅመ ደካሞች ፣ ከቤተ 
ክርስቲያን ሃላፌዎች ጋር የቀረበ የሥራ ግንኙነት በመፍጠር ፣ በሽተኞቹ 
መኖሪያ ቤት ድረስ ሰው ልከው አስፈላጊውን እርዳታ እንዲሰጡ አመቻችቷል 
፣ በተለይ ይህን አይነት የተቀደሰ አገልግሎት ለለገሱን [ Grace Ethiopian 
Evangelical Church ] እና [Zion's Glory Church ] ለወገኖቻቸው  
በመስጠት ላይ ስላሉት  የተባረከና የተቀደሰ ወገናዊ   አገልግሎት ሳናነሳና 
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ሳናመሰግን አናልፍም።  ከዚሁ በተጨማሪ ከማሕበራዊ ኮሚቴ ጋር በጥምር 
ወገኖቻቸውን ለማገልገል ቃል ገብተው በመነቃነቅ ላይ ካሉ ኢትዮጵያዊያን 
ዶክተሮች ጋር በጥምረት የጀመርነው ሥራ ለመጀመሪያ ጊዜ በቫንኩቨር 
ጀነራል ሆስፒታል በተግባር የተከናወነ ሲሆን ፣ ቀዶ ጥገና የተደረገለትን 
ወንድማችንን እንዲጎበኙ እና የሙያ እገዛ እንዲያደርጉ ባቀረብንላቸው ጥያቄ 
መሰረት ቄሲስ ዶክተር ዳንኤል አበበ ጊዜያቸውን ፣ ጉልበታቸውንና 
ገንዘባቸውን መስዋት በማረግ በቦታው ተገኝተው ስላበረከቱት የሙያ 
አስተዋጽኦ ዶክተር ዳንኤልን በዚህ አጋጣሚ በቫንኩቨር ማሕበረሰብና 
በኮሚቴው ስም እያመሰገንን ይሄው የዶክተሮቻችን አገልግሎት የሚያበረታታ 
እና እጅግ በጣም ጠቃሚ ጅምር በመሆኑ ተጠናክሮ ይቀጥል ዘንድ አደራ 
እንላለን ።  
 
  

 
 

የቀብር ሥነ ሥርዓት ፡ የማሕበሩ ሥራ አመራር ሐላፊነት 

ተረክቦ ሥራ ከጀመረ ጀምሮ በአካባቢያችን የሞት ቁጥር ይሄን ያህል 
የሚያስደነግጥ ባይሆንም ጥቂት ኢትዮጵያውያኖች በሞት ተለይተውናል ፤ 
በነዚሁ ወገኖቻችን የቀብር ሥነ ሥርዓት ላይ ኮሚቴው ማሕበሩን በመወከል 
የአበባ ጉንጉን ከማኖሩም በላይ ከሟች ቤተሰቦች ጎን በመቆም አስፈላጊ የሆነ 
ትብብሩን አሳይቷል ። በተለይ እዚህ የቅርብ ዘመድ ሆነ አዝማድ ላልነበራት 
እህታችን ኮሚቴው ከሆስፒታል ፣ ከመንግሥት እና ከቀብር ሥነ ሥርዓት 
ፈፃሚ ድርጅት ጋር የቅርብ ግንኙነት በማድረግና ሙሉ ሃላፌነት በመውሰድ ፣ 
ሕብረተሰቡን በማስተባበር የእህታችን የቀብር ሥነ ሥርዓት በጊዜው 
እንዲፈፀም አድርጓል ።  
        በአሁኑ ጊዜ ዋጋው በከፍተኛ ደረጃ ሽቅብ እየተምዘገዘገ የወጣው 
የቀብር ቦታ፣ ማሕበረሰባችንን እጅግ ፈታኝና አሳሳቢ ሁኔታን ላይ በመጣሉ 
ምክንያት እና ወደፌት ሊከሰቱ የሚችሉትን  አስቸጋሪ ሁኔታዎች ግምት 
ውስጥ በማስገባት ኮሚቴው ከተለያዩ የቀብር ሥነ ሥርዓት አስፈጻሚ 
ድርጅቶች ጋር በቂ ግዜ በመውሰድ ውይይቶችና ድርድሮችን በማረግና 
ከሌላው ማሕበራት ልምዶችን በመቅሰም በቅርብ ጊዜ ማሕበራችን የራሱ የሆነ 
የቀብር ማስፈጸሚያ ቦታ ባለቤት ሊሆን የሚያስችለውን ጥናት ማገባደዱን 
እየገለጽን ፣የስምምነቱን ዝርዝር ወደፊት የምናሳውቅ መሆኑን እያስታወቅን ፣ 
በቅርቡ ኮሚቴው ለዚሁ አገልግሎት ክፍያ [Down payment ] የሚውል 
የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ከማሕበሩ ሥራ አስፈጻሚ ጋር ተመካክሮ 
ስለሚያዘጋጅ ሕብረተሰባች ለጥሪያችን አፋጣኝ መልስና ትብብር እንዲያደርግ 
በዚህ አጋጣሚ እያስታወቅን ፤ በ  [Valley View Funeral Home & Ceme-
tery ] እና በ[ Victory Memorial Park Funeral Centre ] የቀብር ሥነ 
ሥርዓት አስፈጻሚ ድርጅቶች ጋር ሰላማዊ የሆነ፣ የቀረበ የስራ ግንኙነት 
ከመፍጠራችን በላይ ፣ በአሁኑ ግዜ መካክለኛ የቀብር ሥነ ሥርዓት በአማካኝ 
ከ12000 - 15000 ዶላር በሚጠይቅበት ግዜ ፣  የማሕበራችን አባላቶችና 
የቅርብ ቤተሰቦቻቸው ላይ የሞት አደጋ ቢከሰት ወዲያውኑ 10% ወይም 1200 
-1500 ዶላር ቅናሽ እንዲያገኙ ስምምነት ላይ መደረሱን ስንገልጽ በደስታ 
ነው፤* ማሳሰቢያ ይህ ቅናሽ ተፈጻሚነት የሚኖረው ለማሕበሩ አባላቶችና 
የቅርብ ቤተሰቦቻቸው ብቻ እንደሆነ በጥብቅ እናሳስባለን ።   
 
 
( continued on page  9) 
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ጉ ራ ማ ይ ሌ  

VPL - Multicultural Day 

Canada Day Celebration  

On Friday, June 

27, the Ethiopi-

an Community 

Association 

participated in 

the annual Mul-

ticultural Fair 

organized by the Vancouver Pub-

lic Library in celebration of Cana-

da’s official Multiculturalism Day.  

The event which was held at the 

Central Library’s main foyer 

showcased the ethnic diversity of 

our city and celebrated the con-

tributions of various multicultural 

groups and communities to Cana-

dian society. Our Board member 

and ECA Youth Link Chair, Ato 

Nessibu Bekele was on hand to 

explain the various artefacts and 

traditional Ethiopian clothes that 

decorated our table.  

Throughout the day, people were 

fascinated by our colorful table 

that showed the history, culture 

and beauty of Ethiopian and its 

people.  

Thank you to those who helped in 

making this event possible by lend-

ing us a collection of cultural 

items. As we get more volunteers 

in the future, we will utilize this 

yearly event as one of the vehicles 

that would assist us in promo our 

culture thereby create awareness 

and dialogue, within the multicul-

tural mosaic context.  

 

est Canada Day celebrations in Canada.  

  

ECA Treasure and Membership Drive 

Chair, Ato Admas Ketema was respon-

sible for organizing the ECA Parade. 

The cheer and applause from the 

crowd was a testament that ECA mem-

bers traditional garment and their 

beautiful smile added to the colorful 

event.  Everyone including the children 

enjoyed handing out candies and weav-

ing Canadian flag.  Ato Admas has 

vowed to make next year’s event more 

colorful and extraordinary.    

 

Please signup now to take part in this 

joyful event next year.  

The Ethiopian Community Association 

took part in the colorful and most di-

verse Canada Day Parade in Steveston.  

 

The  Steveston Salmon Festival has 

evolved from a July 1st "Sports Day" 

themed event which was held as a fund 

raiser to build a playground in the Ste-

veston Park in 1944, to one of the larg-



 
 

ስለ እስረኞች ፡  
 በቅርቡ በማሕበራዊ ጉዳይ ኮሚቴ ተወካዮች እና በካናዳ ማረሚያ 
ቤቶች አገልግሎት ሥራ አስኪያጅ [ Correctional Service of Canada 
Regional Manager ] መካከል ስብሰባ የተካሄደ ሲሆን ፣ የስብሰባው 
ዓላማም፡ በብሪትሽ ኮሎምቢያ] ወንጀል ሠርታችኃል ተብለው በሕግ 
ጥላ ሥር ያሉ ኢትዮጵያዊያኖች እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያኖች አሉበት 
ቦታ ድረስ ሄዶ በመመልከት፣ በሕግ የተፈቀደላቸው መብት መከበሩን 
ለማረጋገጥ ፣ የሐይማኖት እና የትርጉም አገልግሎት የማግኘት 
ፍላጎታቸው መሟላቱ ወዘተ... ፣  ባጠቃላይ ሕግ የፈቀደላቸው መብት  
ሙሉ ለሙሉ የተሟላላቸው መሆኑን ፣ በኢትዮጵያ ማሕበር ሥር 
የተዋቀረው የማሕበራዊ ጉዳይ ኮሚቴ በቦታው ተገኝቶ በመመልከትና 
ወገኖቻችንን በግንባር  በማነጋገር ፣በመርዳት ላይ ይገኛል። 
ለሚቀርቡለት ችግሮች፣  አቅም በሚፈቅደው መሰረት ከማረሚያ ቤቱ 
አስተዳደር ክፍል ጋር በሕብረት በመስራት ለችግሮቻቸው መፍትሄዎችን 
ማፈላለግና ፣ ወገኖቻችን ተስፋ የተሞላበት ኑሮ እየኖሩ ፣ 
የተወሰነባቸውን ቅጣት እንደፈጸሙ ወደፊት ከሕብረተሰቡ ጋር 
የሚቀላቀሉበትን መንገድ ማፈላለግ ዋነኛና መሰረታዊ ሥራው መሆኑን 
እናረጋግጣለን። እላይ ከገለጽናቸው የመንግሥት ተወካይ ጋር ፍጹም 
መግባባት በሰፈነበት ሁኔታ ከላይ በተጠቀሰው ዝርዝር ጉዳይ ላይ አብሮ 
ለመሥራት ስምምነት ላይ ከመደረሱም በላይ ፤ ምን ያህል ኢትዮጵያዊ 
በ  [Federal ] ሆነ በ  [Provisional Correctional Center] እንዳሉ 
ለማወቅ የኢትዮጵያ ማሕበር ደብዳቤ እንዲያዘጋጅ እና ደብዳቤው 
በየማረሚያው ቤቶች እንዲለጠፍ በተደረገው ስምምነት መሰረት   
ወገኖቻችን ለዘላለም ሳይሆን ለግዜው ካጠገባችን ቢለዩንም ፣ 
እንዳልረሳናቸው እና ምንግዜም አጠገባቸው እንደሆን የሚገልጸው 
ደብዳቤያችን በየማረሚያ ቤቱ ተለጥፏል ። ይህን ጉዳይ በተመለከተ 
ወደፊት የማሕበራዊ ጉዳይ ኮሚቴ የሚደረስበትን እድገት 
ለማሕበረሰባችን የምናሳውቅ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ 
እንወዳለን ። 
 

 
 

የአልኮልና የልዩ ልዩ እፅ ሱሰኞች 
 በአልኮልና በልዩ ልዩ ዕጽ ሱስ ተገዥ በመሆን በስቃይ ላይ ያሉ 
ወገኖቻችንን በሚመለከት ኮሚቴው ውስጥ በአባልነት በሚያገለግሉ 
የሕክምና ባለሙያዎች አማካኝነት ከሚመለከታቸው የሕክምና ተቋማት 
ጋር የቅርብ ግንኙነት በመፍጠር በሱስ በመሰቃየት ላይ የሚገኙትን 
ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን በምን አይነት ሁኔታ ፣ የትኛው የሕክምና 
ተቓም ፣ የሕክምናው ወጭ ፣ ሕክምናውን ለማግኘት መሟላት 
ያለባቸው ነገሮች ፣ ሕክምናው የሚፈጀው ጊዜ ወዘተ... በመሳሰሉ 
መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመነጋገር 
መንግሥት የሚሰጠውን ሕክምናና ልዩ ልዩ እርዳታዎች በምን ዓይነት 

ሁኔታ ማግኘት እንደሚቻል ተከታትለን መንገዶችን አመቻችተናል።  
ይህንን ሕክምና [ Mental Health or Detox Treatment ] ለማግኘት 
ዋና መሰረታዊ ነጥቡ ፍቃደኛ ሆኖ መቅረብ አስፈላጊ በመሆኑና 
ሕክምናውም ሙሉ ለሙሉ ነፃ የሆነና በፍቃደኛነት ላይ የተመረኮዘ 
በመሆኑ፤ ኮሚቴያችን ግዜ ሳያጠፋ ወገኖቻቸን እንዲያውቁት 
ለማሕበረሰባችን በተገኙ መገናኛዎች ገልጿል። በቅርቡ በባለሙያዎች 
አማካኝነት ሰለባ የሆኑ ወገኖቻችንን በመቅረብ ወደ ሕክምናው 
ፊታቸውን እዲያዞሩ ለማስረዳት እና ለማግባባት ያቀድን ሲሆን ፣ወደፊት 
የዚህን የተቀደሰ ዓላማ ውጤት ለማሕበረሰቡ የምናሳውቅ መሆናችንን 
በትህትና እናስታውቃለን ።    
 

 
 

አዲስ መጭዎች፡ 
ይህንን ዘርፍ በሚመለከት የሰፈራ [ Settlement ] ባለሙያ ኮሚቴያችን 
ያካተተ ሲሆን ፣ ኮሚቴው ተዋቅሮ መንቀሳቀስ ከጀመርንበት ግዜ ጀምሮ 
በዚህ ዘርፍ ብዙም የሥራ ጫና ባያጋጥመንም ፣ አንድ ሰፋሪ ወይም 
አዲስ መጭን በማስተናገድ ለወንድማችን የትርጉም ሥራ ፣ 
ለሚመለከተው ክፍል የማንነት ማሳወቂያ ደብዳቤ በመጻፍ እና 
የመንግሥትና የግል ተቓማትን በማመላከት በአዲስ ተቓቓሚነቱ 
ለተፈጠሩት ችግሮች በሙሉ፣ ማሕበረሰቡ ከጎኑ መቆሙን እንዲረዳ 
በማረግና ከፍተኛ የሞራል ድጋፍ በመስጠት እንዲረጋጋ እና የሰከነ አዲስ 
የሕይወት ጎዳና እንዲከተል በመርዳት ፣ በአሁኑ ግዜ  ወንድማችን ጥሩ 
ስራ ይዞ የራሱን ሕይወት ከመምራት አልፎ ለኢትዮጵያ ማሕበር የነፃ 
አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል ። 
  
አዲስ መጭዎችን የሚያስተናግዱ የመንግሥት አካሎች [ Immigra-
tion ] እና አዲስ መጭ ወገኖቻችን ፤[Immigrant] በኢትዮጵያ ማሕበር 
ሥር ተዋቅሮ የሚንቀሳቀስ የማሕበራዊ ጉዳይ ኮሚቴ መኖሩን 
የሚያውቁበትን እና ከነዚሁ የመንግሥት አካላት እና አዲስ መጭዎች ጎን 
በመሆን እንዴት ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት እንደምንችል 
መፍትሄዎችን በማፈላለግ ላይ የምንገኝ ሲሆን የዚህን ውጤት ወደፊት 
ለማሕበረሰባችን በዝርዝር የምናሳውቅ መሆናችንን በትህትና 
እናስታውቃለን ። 
 
 
በማጠቃለያችን ላይ ፤ የማሕበራዊ ጉዳይ ኮሚቴ ከላይ የተዘረዘሩትን 
አምስት ዋና ዋና ክፍሎች [ ምሶሶዎችን ] የስራው መመሪያ በማድረግ 
ላለፉት  አራት ወራቶች በመንቀሳቀስ፣ ከላይ የተዘረዘሩትን ክንዋኔዎች 
ማከናወኑን ስንገልጽ በአክብሮት መሆኑን በትህትና እንገልጻለን ። 
 

 
ደበበ ደርሰህ 

የማሕበራዊ ጉዳይ ኮሚቴ ሰብሳቢ 
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ባህል 

       

“ሚንጊ”  

ልጅን 

የመግደል 

ከልት 

ጉ ራ ማ ይ ሌ  

በነጭ እንዲሁም ሌላም ሌላ አይነት ቀለም ባላቸው 
የአፈር አይነቶች በመጠቀም ከፊታቸው ጀምሮ 
መላሰውነታቸውን በመስመር በማስጌጥ፤ በመቀባት፤ 
እየተዥጎረጎሩ በከፊል እርቃናቸውን ይታያሉ። የካራ 
ብሄረሰቦች። በኦሞ ሸለቆ ከሚኖሩ ብሄረሰቦች 
አንዳቸው ናቸው። እነዚህ ብሄረሰቦች ልማዳዊ 
ክብረበአላቸውን ሲያከብሩ፤ የአምልኮ ስራታቸውን 
ሲያከናውኑ ከልጅ እስከ አዋቂ ጥቁር ቆዳቸው በነጭ 
ቅብ መስመሮች ተሸፍኖ የሚያምር ዘመናዊ ልብስ 
የለበሱ እንጂ ተፈጥሮን በተፈጥሮ አስጊጠው 
እርቃናቸውን የቆሙ አይመስሉም። 
ይሁንና እጅግ ኋላ ቀር በሆነው የገጠሪቱ ኢትዮጵያ 
የኦሞ ሸለቆ ነዋሪ ከሆኑት በርካታ ብሄረሰቦች መካከል 
ካራዎች ከሌሎች ጋር የሚጋሩት እጅግ ጎጂ፤ 
በማናቸውም አለም እጅግ ዘግናኝ ሊባል የሚችል 
ልምድ እምነትና አምልኮ “ ሚንጊ” በማለት ልጆችን 
የመግደል የቆየ ልማድና ባህል አላቸው። 
“ሚንጊ” ምንድነው? ሚንጊ አንድ ህጻን ከጋብቻ ውጭ 
ከተወለደ ወይም ደግሞ ከታችኛ ጥርሱ የላይኛ ጥርሱ 
ቀድሞ ከበቀለ፤ በብሄረሰቡ ዘንድ የተረገመ ስለሆነ 
የሀገር ሽማግሌዎች እንዲገደል ፍርድ 
የሚያስተላልፉበትና ህጻኑን ወንዝ ውስጥ ጥለው 
ወይም በአፈር አፍነው ወይም ደግሞ በጦር ወግተው 
በመግደል እንዲወገድ የሚደረግበት የቆየ ልምድ ነው። 
“ሚንጊ” ተብሎ የተፈረደበት ህጻን እንደብሄረሰቡ 
እምነት ባስቸኳይ ካልተገደለ በሀገሩ ላይ በጎሳው ላይ 
ርሀብ ድርቅ በሽታ እንደሚያመጣ ይታመናል። ስለዚህ 
ሚንጊ ህጻናትን እየፈለጉ ማስወገድ አግባብነት ያለው 
ተግባር ነው በብሄረሰቡ ሽማግሌዎች ዘንድ። 
ይህ ልምድ ከጥንት ጀምሮ የነበረ ያለና አሁንም የቀጠለ 
ሲሆን በዚህ ሁኔታ ስንትሺህ ህጻናት መሰዊያው ላይ 
እንደተጣሉ የሚታወቅ ነገር የለም። በሀገሪቱ 
የተፈራረቁ መንግስታትም ህብረተሰቡን ለማስተማር 
ለማሰልጠን ልምዱን ለማስቀረት ያደረጉት ጥረት 
የለም። 
በቅርብ አመታት ይህንን የከፋ የባህል ቀውስ ላደባባይ 
ያበቃና በህብረተሰቡ ዘንድ ስር ነቀል የባህል አብዮት 
ለማንቀሳቀስ የቆረጠ የብሄረሰቡ አባል የሆነ ወጣት 
ብቅ ብሏል። የዚህ ወጣት ታሪክና አርአያነት 
የኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የሰባዊ ፍጡራንን ሁሉ 
ልብ የሚነካ ገድል ሆኗል። 
ላሌ ሉባኩ ይባላል። ላሌ መልከመልካምና ዘለግ ያለ 
ቁምና ያለው የሰላሳ ሁለት አመት ወጣት ነው። እርግጥ 
ትክክለኛ የልደት ቀኑን ራሱ ባያውቀውም በኦሞ ወንዝ 
ዳርቻ ከምትገኝ ዱስ በምትባል መንደር ተወልዶ ያደገ 
የካራ ብሄረሰብ አባል ነው። የህዝቡ ብዛት ሶስት ሽህ 
እንደሚሆን ይገመታል። 
ላሌ የአስራአምስት አመት ወጣት እስከሚሆነው ድረስ 
በቤተሰቡ፤ በማህበረሰቡ አጠቃላይ ባካባቢው ይካሄድ 
ስለነበረው ዘግናኝ ድርጊት የሚያውቀው ነገር 
አልነበረም። 
“ ህይወቴን የቀየረውን ነገር ያስተዋልኩት፤ የአስራ 
አምስት አመት ልጅ እያለሁ፤ አንድ ቀን ሰፈራችን 
ውስጥ ስዘዋወር ነበር.... ‘’ ይላል ላሌ   ‘’ የሰፈር 
ሽማግሌዎች እየተሯሯጡ አንዲት የሁለት አመት ህጻን 
ያስከተለች እናት ሲያዋክቡና ልጇን ሲነጥቁ አየሁ። 
እናትየውም እሪ እያለች እያለቀሰች ልጂቱም እሪ 

እያለች እያለቀሱ ነበር። “ 
ላሌ በተፈጠረው ሁኔታ ተደናግጦ ለራሱ እየተርበተበተ 
ወደ ቤቱ ሮጦ ይሄድና የሆነውን ለእናቱ ከነገራት ሀኋላ 
ምንድነው ነገሩ ይላታል። 
“ የሆነውን ያየኸውን ነገር ለሰው እንዳትናገር” ብላ 
አስጠነቀቀችን እናቴ ይላል ላሌ፤ “ ለሰው ብትናገር 
ቤተሰባችን አደጋ ላይ ይወድቃል።” በዚያም አጋጣሚ ላሌ 
የተረዳው ነገር ከናቷ እጅ የተነጠቀችው የሁለት አመት 
ህጻን ሴት ልጅ ወንዝ ውስጥ ተጥላ መገደሏን ነው። 
ሚንጊ ተብላ በመፈረጇ። 
“ እና .... በጣም በጣም አለቀስኩ እናቴም እንዲህ 
አለችኝ .....” ይላል ላሌ “ መልካም.. ልጄ.. አታልቅስ፤ 
አንድቀን አንተም ልጅህን ትገድል ይሆናል። ጓደኞችህም 
ልጆቻቸውን ይገድሉ ይሆናል.....” 
ምናልባትም የላሌ እናት በራሷ ውስጥ ተደብቆ ያለውን 
የውስጧን ሀፍረት ገለል ለማድረግ ፈልጋ ይሆናል። 
ወይም ደግሞ “ ሚንጊ” እርጉም ልጅ ከማንም ቤት የራቀ 
አለመሆኑን በተዘዋዋሪ ልትነገረው ፈልጋ ይሆናል። 
ኋላ ላይ ግን ላሌ በእድሜ እየገፋ ሲመጣ የተረዳው ነገር 
ከሱ በፊት የተወለዱ ሁለት እህቶቹ “ ሚንጊ” ተብለው 
ተገድለዋል።ላሌ አሁን ያንን ባስታወሰ ቁጥር ስለሁኔታው 
ባስረዳ ቁጥር ያለቅሳል። 
ላሌ ከዚያ ብሄረሰብ ወጣቶች ልዩ እድል ያጋጠመው 
ወጣት ነው። አባቱ ያገር ሽማግሌና በጎሳው የተከበሩ ሰው 
ስለነበሩ ዘጠኝ አመት ሲሞላው ባካባቢው ስዊድኖች 
ያቋቋሙት ክርስትያናዊ አዳሪ ትምህርት ቤት ነበረና 
ይማር ብለው እዚያ ይሰዱታል። ላሌ ትምህርትም 
እየገባው በአካልም በአእምሮም እያደገ ሲመጣ በብሄረሰቡ 
ውስጥ ያለውን አደገኛ ልምድ መመርመር ጀምሮ 
በትምህርቱ በርትቶ ለመግፋትና ያለውን አደገኛ ልምድ 
ለማስቀረት መስራት እንዳለበት አመነ። የሚንጊን ኡደት 
ላንዴና ለመጨረሻ ለመስበር ቆረጠ። 
“ ለአንድ ነገር ነው እዚህ ያለሁት ... ይህ መጥፎ ነገር 
ነው፡... ፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነገር .... ህዝቡ ግን ክፉ 
አይደለም... ይህንን ችግር አንድ ቀን እቀርፈዋለሁ....” 
ለራሴ ማለቴን አስታውሳለሁ ይላል ላሌ። 
እርግጥ ላሌ ይህንን ለዘመናት በብሄረሰቡ ውስጥ 
ሲወራረስ የመጣ ልማድ ለማስቀረት በሚነሳበት ጊዜ 
ከጎሳው አባላት ጋር ሀይለኛ ግጭት ውስጥ ሊገባ 
እንደሚችል ያምን ነበር። 
እንደአውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በ2004 ላይ ሮው 
የሚባል ለ ኤክስ ቦክስ እና ኒንቲንዶ ለሚባሉት 
መጫወቻዎች የኮምፒዩተር ጌም የሚፈጥር በጡረታ ላይ 
ያለ አሜሪካዊ በኦሞ ሸለቆ የሚኖሩ ልዩ ልዩ ጎሳዎችን እና 
መልካምድሩን በፎቶ ለመሰብሰብ ወደ አካባቢው ጎብኚ 
ሆኖ ይመጣል። በወቅቱ ላሌ እንግሊዝኛን አቀላጥፎ 
የሚናገር የአካባቢው አስጎብኚ ነበረና ሰውየው 
እንዲያስጎበኘው ይቀጥረዋል። ቀልጣፋው ላሌ ከሰውየው 
የልብ ወዳጅ ለመሆን ጊዜ አልፈጀበትም። ለአምስት 
አመት ያህል በመልካም ወዳጅነት ከቆዩ በኋላ ላሌ 
ለሚስተር ሮው በብሄረሰቡ ውስጥ ህጻናት እንዴት 
እንደሚገደሉ ሚንጊ ምን ማለት እንደሆነ ያስረዳውና 
ይህን ልምድ ለማስቀረት እቅድ እንዳለው ይገልጽለታል። 
ሮው ላሌ በነገረው ታሪክ እጅግ ተደመመ ተደነቀ። 
“ የላሌን ታሪክ ሰስማ፤ ስለሚንጊ ታሪክ ስሰማ፤ እነዚያ 
ህጻናት በእንዲያ ያለ ሁኔታ ይገደላሉ ማለትን ስሰማ፤  
እዚችው አሸዋ ላይ መስመር ማስመር አለብን። እነዚህን 
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ህጻናት መታደግ፤ ማዳን አለብን።” አልኩኝ ይላል ሮው። 
እናም ወዲያው ላሌና ሮው ግንባር ይፈጥሩና የሚንጊ ከልት ሰለባ የሚሆኑ 
ህጻናትን ለመታደግ ትግል ይጀምራሉ። በ 2008 የኦሞ ህጻናት ድርጅት 
ይቋቋማል። ከዚያ ሀይል በማደራጀት ከመንደር መንደር እየተዘዋወሩ የወለዱ 
እናቶችን በመከታተል ኢንፎርሜሽን በማሰባሰብ ሚንጊ ተብለው ሊፈረጁ 
የሚችሉ እና የተፈረጁ ህጻንትን ሳይገደሉ ቀድሞ በመድረስ ከወላጆቻቸው 
እየተቀበሉ ወደ ማሳደጊያ ማእከሉ በማስባሰብ በተሟላ እንክብካቤ ማሳደግ 
ይጀምራሉ። ሞት የተፈረደባቸውን ህጻናት ፈጥኖ በመድረስ ላሌ አርባ 
የሚደርሱ ቡቃዮችን ሊያተርፍና በማእከሉ ሊያሳድግ ችሏል። ትግሉ 
በተጠናከር ሁኔታ ቀጥሏል።

 
   ላሌ ከሞት ፍርድ ካተረፋቸው ህጻናቱ ጋር 

ላሌ ግን ህጻናቱን በመታደግ ብቻ አልረካም።በራሱ ጎሳ ውስጥ ብቻ 
ሳይሆን ችግሩ ባካባቢው በሚኖሩ ሀመሮችና ሌሎችም ቤት ያለ ስለሆነ 
የዘመቻውን አድማስ ማስፋት ግድ እንደሚለው አምኗል።  
ምንም እንኳን የብሄረሰቡ አባላት ለጥፋት የተሰማራ ሰው አድርገውት 
የሞት ዛቻና ማስፈራራት ቢደርስበትም ላሌ ወጣት የብሄረሰቡን አባላት 
በማሰባሰብ እና በማስተማር ህብረተሰባቸውን አስተምረው የባህሉን 
ጎጂነት እንዲያሳምኑ በማድረጉ ያገር ሽማግሌዎችን ሳይቀር ማግባባት 
ተችሎ፤ ህዝቡ ተሰብስቦ “ ሚንጊ” በማለት ልጅን መግደል እንዲቆም 
ሁሉም እጁን አውጥቶ እንዲስማማ ለማድረግ እንደአውሮፓውያኑ 
ዘመን አቆጣጠር ጁላይ ወር 2012 ቀጠሮ ተይዞ ለመጀመሪያ ጊዜ 
የዘመናት ጎጂ ባህል በህብረተሰብ ዘንድ መነጋገሪያ ለመሆን በቃ።                                                                                                    
 
ምንጭ http://omochild.org/omo-children/children/ 
 ትርጉም ሉሉ ከበደ 

HAIR SERVICES  

 

 Ladies Cut & Style 

 Shampoo & Style 

 Braid 

 Corn row 

 Formal &Bridal Style 

 Men's Cut & style 

 Child cut & style 

2655 Commercial Drive 604-876-3311 

COLOR SERVICES 

 

 Multi Dimensional Color 

 Permanent color 

 Semi-Permanent 

 Clear glosser 

 Color correction 

 Highlight or lowlight foil 

 Quick highlight 

 Spot foil 

 All over blond 
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Did you know?  

 In square kilometers Ethiopia 

is as big as France and Spain 

combined. 

Addis Ababa (2400 meters 

above sea level), the capital city 

of Ethiopia , is the diplomatic 

capital of Africa. 

Probably due to the high alti-

tude of the country, Ethiopians 

are famous for being great long 

distance runners. Almost more 

than 70% of Africa's mountains 

are found in Ethiopia. 

The source of the great Blue 

Nile river is Lake Tana, and 

Ethiopia contributes more than 

85 % of the water. 

Ethiopia as a multi ethnic state is 

often known as a mosaic of lan-

guage and culture: more than 83 

languages and 200 dialects are 

spoken through out the country. 

Ethiopia follows the "Julian cal-

endar" consisting of 12 months 

of 30 days each and a 13th 

month of 5 or 6 days. It is rough-

ly 7 and half years behind the 

Gregorian calendar. 

The sun dictates the Ethiopian 

time :when you get up early in 

the morning you start by count-

ing one and you end up at twelve 

when the day ends , and start 

counting again from one when 

the night begins, and end at 

twelve o'clock just before the sun 

rises in the morning. The Ethi-

opian mid day and mid night 

is six o'clock. 

Ethiopia is the only country in 

Africa with its own language 

that can be expressed both in 

spoken and written form-

Amharic. And a different 

church /religious language 

(Ge'ez)that can also be ex-

pressed both in spoken and 

written form proving that the 

country was one of the most 

civilized ancient nation in the 

time of the Greeks. 

Ethiopia claims to preserve 

many Biblical relics among 

the most famous are the "Arc 

of the Covenant" and piece of 

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፤  

ጉ ራ ማ ይ ሌ  
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ferians take their names from the em-

peror's first title"Ras Teferi " Meaning 

prince Teferi. 

The now widely spread coffee origi-

nated in Ethiopia from a region called 

Kaffa. 

Ethiopia is believed to be the water 

tower of Africa ,because many rivers 

that flow in to other African countries 

originate in Ethiopia, as a result it is 

believed 50% of the Ethiopian soil 

have crossed its boundary. 

Ethiopia is famous in rock art. The 

single tallest monument ever raised by 

humanity in the BCS is found in the 

country. Especially in the northern 

part many churches are not built , they 

are carved out of a mountain of rock. 

the "True Cross " on which Jesus 

Christ is believed to have been cruci-

fied. 

The Great Rift valley ,which is the 

only geographical feature of planet 

earth visible from the moon , cuts 

Ethiopia in to two crossing the country 

from top to bottom. 

Some of the earliest roots of humanity 

are burried in the rift valley. "Lucy " 

the oldest direct human ancestor ever 

found (3.5 Million years old )was un-

earthed in Hadar . 

Ethiopia has never been colonized. 

Haileselassie the last Ethiopian Em-

peror is also considered emperor of 

Rasteferians in Jamaica. Infact Raste-

The famous Lalibela , which consists 

of about eleven rock churches net-

worked with each other ,is believed to 

be the 8th world wonder.  

Ethiopia has more unique species of 

flora than any other country in Africa. 

For example the yellow daisy ,locally 

known as meskel fower ,( Usually 

appears in September and October ) 

belongs to the Biden's family and six 

of them are unique to only Ethiopia.. 

About seven places in Ethiopia are 

registered by UNESCO as world her-

itage sites. And this includes the fa-

mous Semien mountains national park 

By Fekade Daniel  

 

Did you know? 

የዓለም  እንጀራ  

ጥራቱን የጠበቀ እንጀራ ሲፈልጉ  
የዓለምን እንጀራ ይግዙ 

 
ለሰርግ፣ ለልደትና ለሌሎችም ዝግጅቶች፣ በፈለጉት ቦታና በተመጣጣኝ ዋጋ እናቀርባለን።  

 

በስልክ ቁጥር 604-729-0448 ደውሉልን፡፡ 

ቅ ጽ  1   ቁ ጥ ር  2  ፤  S E P T E M B E R  2 0 1 4        
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 ካለፈው የቀጠለ ....ዜና መዋዕል ዘምኒልክ 

 

ዳግማዊ አጤ ምኒልክ የተወለዱት 
ቅዳሜ ነሐሴ 12 ቀን 1836 ዓ.ም 
ደብረ ብርሃን አንጎለላ ኪዳነ ምህረት 
በሚባለው አካባቢ ሲሆን ፤ 
አባታቸው ንጉሥ ኃይለ መለኮት 
ሣህለ ሥላሴ ፣ እናታቸው ደግሞ ወ/
ሮ እጅጋየሁ ለማ አዲያሞ ይባላሉ ። 
በአንዳንድ የታሪክ መጻሕፍት ውስጥ 
የምኒልክ የልደት ቀን ፣ ወርና ዓ.ም 
ሳይቀር እላይ ከተሰጠው መረጃ ጋር 
ሲጣረስ ይስተዋላል ። ይህንን የታሪክ 
መፍለስ የሚያርመው የልደት 
በዓላቸውን አከባበር በተመለከተ 
ምኒልክ ራሳቸው በአዲስ አበባ 
ለሚገኙ የአውሮፓ ሌጋሲዬን 
አባሳደሮች የጻፉት ደብዳቤ ነው ። 
ለአብነትም ፤ ለእንግሊዝ መንግሥት 
አምባሳደር የላኩት ደብዳቤ ትክክለኛ 
ግልባጭ ከዚህ በታች ተጠቅሷል ። 

   ይድረስ ከሙሴ ሐሪንግተን 
   የእንግሊዝ መንግሥት ሚኒስትር ። 

   ነሐሴ 12 ነገ ቅዳሜ የተወለድኩበት ቀን 
እንደሆነ አስታውቅሃለሁ ። 
በእግዚአብሔር ቸርነት 62 ዓመት ሆነ ። 
ቀኑም እንደ ዛሬ ቅዳሜ ነበር ። ነገር ግን 
ነገ መጥተህ ለመገናኘት አይመችምና ቀኑን 
እንድታውቀው ብዬ ጻፍኩልህ እንጂ 
ትዘነገዋለህ ብዬ አይደለም ። 

ነሐሴ 12 ቀን 1898 ዓ.ም 
   አዲስ አበባ 

እኒህ ታላቅ ኢትዪጵያዊ መሪ ፣ 
በዲፕሎማሲና በፍቅር ሀገራቸውን 
ለ46 ዓመታት በመምራት 
ሕዝባቸውን ለሥልጣኔ ጭላንጭል 
አብቅትው ብዙ መስራት ሲችሉ 
በተወለዱ በ69 ዓመት ከ4ወር 
ዕድሜአቸው ታህሣስ 3 ቀን 1906 
ዓ.ም ከአፀደ ሥጋ ተለይተዋል ። 
ከሞታቸው በኃላ < አልጋው > 
እንጋይናጋ ስለ ተሰጋ ምኒልክ 
በሕይወት አሉ እየተባለና እየተወራ 
እስከ ሰገሌ ዘመቻ ድረስ ለሁለት 
ዓመት ከአሥር ወር ሞታቸው ተሸሸጎ 
ቆይቷል ። 

         ምኒልክ ፣ በዘመናቸው 
ላከናወኗቸው ታላላቅ ሀገራዊ 
ተግባራትና በተለይም ለጥቁር ሕዝቦች 
ሁሉ የነጻነት ተምሣሌት በሆነው 
የዐድዋ ድል ስማቸው ለሁልግዜም 
በህያውነት ሲዘከር ይኖራል ። 
በዛሬው የአመለካከት መነጽር 

እምዬ ምኒሊክ 

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 

ትናንትን ከዛሬ ጋር በመፈረጅ '' 
ምኒልክን የሚወቅሱና የሚኮንኑ '' 
ወገኖች አሉ ። ዛሬ ፣ '' ለምን ? '' ብለን 
የትናንቱን ድርጊት ከመሄስ አስቀድሞ ፣ '' 
እንዴት ነበር? እንዴት ሆነስ? '' ብሎ 
ዘመኑን ፣ ዐውዱን ፣ ባሕሉንና 
ማሕበረሰባዊ ንቃተ ኅሊናውን ጠልቆ 
መመርመር የግድ ይላል። ትናንትን በዛሬ 
መስፈርት መዝነን ፣ '' ትክክል / ስህተት 
'' ብለን አላስፈላጊ ፣ ብያኔ ከመስጠት 
በፌት አንድ በሳል ምሁር የሰጡትን 
ምክር ማስታወስ አግባብ ይሆናል ፣ '' 
ከታሪክ መስዊያ ላይ አመዱን ሳይሆን 
እሳቱን ጫሩ ። '' እኛም የምኒልክን ዜና 
መዋዕል ስናነብ '' አመዱ '' ላይ 
ማተኮራችንን ትተን ለዛሬው እኛነታችን 
መንፈሳችንንና ብሔራዊ ክብራችንን 
የሚያሞቅልንንና የሚያደምቀንን 
ያቀጣጠሉትን የሥልጣኔ እሣት አጋግመን 
ለትውልድ ቁም ነገር እናኑር በማለት 
ተዋቂው የታሪክ ተመራማሪና ደራሴ 
ጳውሎስ ኞኞ ምክሩን ይለግሳል።  

ገናናው ንጉሠ ነገሥት ፣ በ1900 ዓ.ም 
የጀመራቸው በሽታ እየጸና ሔዶ 
በመጨረሻ ሰውነታቸው ዝሎ 
አንደበታቸው ተዘግቶ እንደቆየ 
በታህሣሥ 3 ቀን 1906 ዓ.ም ከዚህ 
ዓለም በሞት ተለዪ። የሸዋ ንጉስ ፣ 
በኃላም የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት 
በነበሩበት ዘመን ሁሉ ክፉውን በክፉ 
ሳይሆን ፣ ክፉውን በደግነት እየመለሱ ፣ 
ጥፋትን ሁሉ በትዕግስት እያሸነፉ ፣ አገር 
የሚሰፋበትን ፣ ልማት የሚዳብርበትን ፣ 
ሕዝብ ዕረፍትና ሰላም የሚያገኝበትን 
ከማሰብና ከመፈጸም እልተቆጠቡም ። 
የአውሮፓን ኃያል መንግሥት በጦር ሜዳ 
በማሸነፍ ኢትዪጵያን  በዓለም 
እንድትደነቅ አድርገዋል ። ስለዚህ 
ሥርዓተ ቀብራቸው በታላቅ ሥነ በዓል 
መሳፍንትና መኻንንት ፣ የውጭ 
መላክተኞች በተሰበሰቡበት በወግ 
በማዕረግ ሊፈጸም በተገባ ነበር ። 

ዳሩ ግን ፣ ባልሠለጠኑና በሕግ 
መንግሥት መተዳደር ባልለመዱ 
አገሮችና በኢትዪጵያ በወግ በማዕረግ 
የሚቀበር ንጉሥ ፣ በዙፍኑ በሰላም 
የሚተካ አልጋ ወራሽ ማግኘት ብርቅ 
ነው ። በዚህ ምክንያት ፣ የሞተውን 
ንጉሥ ግርግር እንዳይነሳ አቻኩሎ 
በድብቅ መቅበርና ከዚያ ምቹ ወቅት 
ጠብቆ '' የሞትንም እኛ ፣ ያለንም እኛ '' 
ብሎ ዐውጆ ተወላጁን ማንገሥ 
የኢትዪጵያ ዓይነተኛ መልክ ነው ።አልፎ 
አልፎ ንጉሥ ታመመ ሲባል 

ሹክሹክታውና መታመሱ ወደ ግርግር ፣ 
ሲሞት ደግሞ ግርግሩ ወደ ረብሻ ፣ 
ረብሻው ወደ ጦርነት ይለወጣል ። 
ባለፈው በኢትዪጵያ ታሪክ ፣ ንጉሥ  
ከሕመም ወደሞት በተሻገረ ቁጥር 
ወራሹ በዙፍኑ እስኪረጋጋ ድረስ ያለው 
የቤተ መንግሥታችን  ሁኔታ ይህ ነው 
። በዚህም ሰበብ የሚሞተው ፣ 
የሚሰደደውና ንብረቱ የሚባክነው ብዙ 
ነው። ዐዔ ምኒልክ ሲሞቱ ፣ አፍጦ 
የተቀመጠው የኢያሱ ወገን በአንድ 
በኩል ፣ ለንጉሠ ነገሥቱ እስከ 
መጨረሻ የታመነው ፣ የእቴጌ 
ተከታይና የራስ አባተ አስራት ፣ 
በሌላው በኩል እያሉ ፣ በአንድነት 
ተሰብስቦ የሚወዷቸውን ንጉሠ ነገሥት 
በወግና በሥርዓት ፣ በሰላምና በጸጥታ 
ለመቅበር አዳጋች መሆኑን እነ 
ፊታውራሪ ሀብተ ጊዪርጊስ ተገንዝበዋል 
። ሞታቸው ራሱ የተሰማ እንደሆነ 
ቀደም ብሎ የተቀያየመዉ በዚህ ጊዜ 
ገንፍሎ እርስ በርሱ ተዋግቶ አገር 
ይሸበራል በማለት ታላቁንና ስመ 
ጥሩውን ንጉሠ ነገሥት በዝምታና 
በሹልክታ እዚያው ቤተ መንግሥቱ 
ግቢ ባለው ሥዕል ቤት ኪዳነ ምሕረት 
ቤተ ክርስቲያን ቀበሩዋቸው ። ወጣቱ 
ኢያሱም በዚህ ቀን ጃንሜዳ የፈረስ 
ጉግሥ ይጫወቱ  ነበር ይባላል ። 
ይኽንንም ፣ '' የሚወዳቸው ሕዝብ 
በንጉሠ ነገሥቱ ሞት እንዳይገነግን ሆነ 
ብለው ነው '' ብሎ ግማሹ 
ሲያሳብብላቸው ፣ የቀረው ደግሞ '' 
አሳድጎ ለዚህ መንግሥት ያበቃ አባትና 
አያት ሲሞት ጉግሥ መጫወት ውለታ 
ቢስነት ነው '' ብሏል ። ይሁን እንጂ ፣ 
ምንም ለመደበቅ ቢሞከር ወሬው 
ካንዱ ወደሌላው እየተላለፈ ነገሩን 
የተረዳው ሁሉ ''  '' እምዬ ጌታዬ ! 
እምዬ አባቴ ! '' እያለ በየቤቱ ያለቅስ 
ነበር ። ከአልቃሾቹ አንዱ ፣  

'' ፈረስ በቅሎ ስጠኝ ብዬ አለምንህም 
አምና ነበር እንጂ ዘንድሮ የለህም '' አለ ይባላል ። 
 

እቴጌ ጣይቱም እንደዚህ ብለው ገጠሙ 
ይባላል ፤ 
ነጋሪት ማስመታት ፣ እቢልታ ማስነፍት ነበረ 
ሥራችን ፣ 
ሰው መሆን አይቀርም ደረሰ ተራችን ። 
 

የገናናው ንጉሠ ነገሥት አስከሬን 
በሠረገላ ሆኖ ፣ ጉንጉን አበባ ተረብርቦ 
፣ በመሳፍንቱና በመኳንንቱ ታጅቦ ፣ 
በነጋሪትና በእንቢልታ እየተሸኘ '' እምዬ 
ጌታዬ '' እየተባለ ፍትሐት እየተፈታ ፣ 
በይፋ በማልቀስ ወግና ሥርዓት ያለው 

ከታሪክ 

ማኅደር 
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ሰዎች ወጥተው እንጀራ በልተው ሆዳችንን አመመን ይላሉ፤ አቢሲኒያ ክሊኒክ ባይሆንም  
ዳግም እንዳያምዎ እናደርጋለን፤  አድራሻችን   7546  Edmond St.    Burnaby BC  

                                                                           
የአቢሲኒያ እንጀራ በናፍቆት በፍቅር የሚበላ ነው ፤ ጤፍና ገብስ ከፈለጉ ይደውሉልን  

ስልካችን   778-397-1121 

አቀባበር አይደረግ እንጂ ፣ ብዙ 
መሳፍንትና መኻንንት በየቤታቸው 
አልቅሰዋል። 
         ከነዚህም አንዱ ያፄ ምኒልክ ታማኝ 
አሽከር ቀኛዝማች ገብረ ጊዪርጊስ 
የሚባሉት ፣ '' ሣህለ ማርያም የሚባል 
ወንድሜ ሞቶ መርዶው መጣልኝ '' 
ብለው ምክንያት በመስጠት ፣ በሐዘን 
እያለቀሱ እቤታቸው ሰንብተው በኃላም 
ለዐርባው አዲስ አለም ደብረ ጽዪን ድግስ 
ደግሰው ያፄ ምኒልክን ተዝካራቸውን 
አወጡ ። ሣህለ ማርያም ያፄ ምኒልክ 
የክርስትና ስማቸው ስለሆነ ፣ 
በወንድማቸው አመካኝተው ላፄ ምኒልክ 
ነው ሐዘኑም ፣ ተዝካሩም የተፈጸመው ። 

 
የመረጃ ምንጭ  

ዐፄ ምኒልክ እና የኢትዮጵያ አንድነት በተክለ ጻድቅ 
መኩሪያ 

ያፄ ምኒልክ ደብዳቤች በጳውሎስ ኞኞ 
ከደበበ ጉሉ 
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ጉ ራ ማ ይ ሌ  

እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን 
አቆጣጠር መስከረም 6/2014 
በርነቢ ኪንግስ ዌይ ላይ 
በሚገኘው ዳግላስ ላይበራሪ፤ ከ2 
ፒኤም ጀምሮ በተካሄደ 
የምስጋናና የምስክር ወረቀት 
አሰጣጥ ስነስራት ላይ የተገኙ በጎ 
ፍቃደኞች ሽልማታቸውን 
ተቀብለዋል። 
 
የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በብሪትሽ 
ኮሎምቢያ ቀደም ሲል ነሀሴ 
9/2014 ላይ የተከበረውን 
አመታዊ አደይ አበባ 
የኢትዮጵያውያን ክብረ በአል ቀን 
በጋራ ተሳትፎና ስራ ለማካሄድ 
በተደጋጋሚ የበጎ ፍቃደኞችን 
ተሳትፎ በመሻት ጥሪ አድርጎ 
እንደነበር አይዘነጋም።  
 
ቁጥራቸው ከሰማንያ በላይ 
የማህበረሰባችን አባላት ለጥሪው 
ምላሽ በመስጠት በልዩ ልዩ 

ኮሚቴዎች ውስጥ በመሳተፍ በአሉ 
በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን 
ጌዜአቸውን፤ ጉልበታቸውንና 
እውቀታቸውን አበርክተዋል። 
 
የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አመራር 
እነዚህ በጎ ፍቃደኞች ምስጋና 
እንደሚገባቸውና አገልግሎታቸው 
እውቅና እንዲኖረው በማሰብ በእለቱ 
ለዝግጅቱ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች 
ከሰርተፊኬት ህትመት እስከ 
ምግቦችና መጠጦች በሙሉ አመራር 
አባላቱ በግላቸው ከኪሳቸው ገንዘብ 
ወጪ በማድረግ አስፈላጊውን ሁሉ 
አቅርበው የማህበረሰባችንን በጎ 
ፍቃድኞች አስተናገደዋል። 
 
አገልግሎት ሰጭዎቹ ከዶክተር 
ፍጹም እጅ የምስክር ወረቀታቸውን 
ተቀብለው የካናዳ ብሄራዊ ፖሊስ 
ተወካይ ለኮሚዩኒቲያቸው 
ስላደረጉት አስተዋጾ ምስጋና 
ተቀብለው አብረው ፎቶግራፍ 

በጎ ፍቃድ  አገልግሎት የሰጡ የምስክር ወረቀት ተቀበሉ 

በመነሳት ታሪካቸውን በመረጃ 
ይዘዋል። 
በእለቱ ሰርተፊኬቱን ለመቀበል 
በአካል የተገኙት ከአዋቂ እስክ 
ታዳጊ ህጻናት የነበሩ ሲሆን በአካል 
ላልተገኙትም ጓደኞቻቸው ወይም 
የቤተሰብ አባላት 
ተቀብለውላቸዋል ሌሎችም 
አመራሩ ዘንድ ተቀምጦላቸዋል። 
 
በእለቱ ምን እንደተሰማቸው 
ያነጋገርናቸው ሁሉም ማለት 
በሚቻልበት ሁኔታ እውቅናውና 
የምስክር ወረቀቱ 
እንዳበረታታቸውና ወደፊትም 
ለማህበረሰባቸው አስፈላጊውን 
እርዳታ ሁሉ እንደሚያደርግ ቃል 
ገብተዋል። 
 

Word 

Search 

Game  

 

የቃል ፍለጋ 
ጨዋታ 

 
Days 

and 

Months  
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   Red Sea Cafe and Restaurant 

 

የቀይ ባሀር ካፌ (Red Sea Restaurant) ከኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ምግብና ቡና አንስተን  
የመላው ምስራቅ አፍሪካ እናም ሌሎች ሁሉ የሚፈልጉትን በማቅረብ እንታወቃለን፡ 

                                       
 

የፍስክም ሆነ የጾም ምግብ በያይነቱ የሚያሻዎትን ሁሉ ያገኛሉ።  
ይጎብኙን! መስተንግዶአችን ምን ጊዜም እንዳይረሱን ያደርግዎታል!                                                                                                         

 
አድራሻችን 670 E Broadway Vancouver, BC V5T1X6                   

ቅ ጽ  1   ቁ ጥ ር  2  ፤  S E P T E M B E R  2 0 1 4        

የቃሉ ትርጉም የዕንቁ ሥጦታ  
የክረምትና የጨለማው ወራት ተፈፅሞ የበጋው ፡ 
የመፀው አበባ የጥቢው ብርሃን የሚፈነጥቅበት 
የመስከረም ወር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቅ 
ቦታ የሚሰጠው ወር ነው። ኢትዮጵያዊው እንደየ 
ሃይማኖቱ ወደየቤተ አምልኮው እየሄደ ለዚህች 
አዲስ ቀን አዲስ ዓመት ያደረስከኝ አምላኬ 
ተመስገን ፡ የከርሞ ሰው በለኝ፣ ተርፎ ለሚቀረው 
ዕድሜ አትንፈገኝ ብሎ ፈጣረውን ለማመስገን 
ቤተሰቡን ይዞ የሚሄድበት ቀን ነው። 
ዘመን አልፎ ዘመን ሲተካ ፡ምንጊዜም ታሪክ 
መሰረት ያለውና በዚያ መሰረት ላይ ተጀምሮ 
በሒደት የሚቀጥል ነው። የኢትዮጵያንም ዘመን 
አቆጣጠር አጀማመርና አመጣጥ ለማወቅ ሰፋ 
አድርጎ መመርመርና ማጥናት ያስፈልጋል ፡ 
አገራችን ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ታሪክ ያላት ሐገር 
ሆና ሳለች ያለመታደል ሆኖ ግን ብዙዎቹን ያገሪቱን 
ታሪክ የፃፉት የውጭ ታሪክ ፀሐፊዎች 
በመሆናቸው፣ አፃፃፋቸው ባብዛኛው ከአፈታሪክ 
በሰሙትና እነሱ በተረዱት መሰረት ተመርኩዘው 
በመሆኑ ብዙ ጠቃሚና ትምህርታዊ ነገሮችን 
የሚያካትት አልሆነም። 
አላማዬ በዚህ ውስጥ ብዙ ዝርዝር ውስጥ 

ለመግባት አይደለም ፣ ነገር ግን እያንዳንዱ 
ኢትዮጵያዊ ባለታሪክም ታሪክ ፀሐፊ ና 
ተራኪም መሆኑን ለማብሰርና ታሪኩን 
ሳያስተላልፈው እንዳይቀር ለማሳሰብ ነው። 
ምክንያቱም የዓለምን ታሪክ ስንመለከ ት ሁሉም 
ታሪኮች የሚጀምሩት ከግለሰብ ታሪክ ነውና።  
በዓለም ታሪክ ውስጥ የዘመን መቁጠሪያ 
(calendar) አመጣጥና አቆጣጠር በተለያዩ 
ጊዜያት ተለዋውጦ፣ ተቀያይሮ፤ ተሰርዞ ና 
ተደልዞ በመጨረሻም አሁን እየተሰራበት 
ያለውን የግሪጎሪያንን ካላንደር መጠቀም 
ከተጀመረ ዘመናት ተቆጥረዋል ። ከክርስቶስ 
ልደት በፊት ይሰራባቸው የነበሩ ብዙ የተለያዩ 
የዘመን መቁጠሪያዎች ነበሩ, የግብፃውያን ፡ 
የባቢሎናውያን ፣ የአ ሦራውያን ፤ የማያና . . . 
ሌሎችም ፡ በተለይም ግን ከ 45 ዓመተ ዓለም 
ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮና በጁሊዬስ 
ቄሳር ለነበረው መላው የሮማውያን ግዛት 
በጁሊዬስ ቀሳር ትዕዛዝ ተዋውቆ ይሰራበት 
የነበረው የጁሊያን ካላንደር በዓለም ታሪክ 
ውስጥ ምንም እንኳን ብዙ ግድፈቶች በውስጡ 
ቢኖሩበትም እስከ 1582 ድረስ ሲሰራበት ከቆየ 
በኋላ በሮዋዊው ጳጳስ ግሪ ጎሪ 13 ኛ ትዕዛዝ 
በካላንደሩ ላይ ለውጥ ለማምጣት ጥናት 
ተጀመረ ። ለምሳሌም ያህል ከነበሩት ግድፈቶች 
አንዱ በኤሮፓ ውያን አገሮች መካከል ብዙ 
የቀናት ልዩነቶች ነበሩ። በእንግሊዝ አገር Janu-
ary 1st በፈረንሳይ አገር  January 15th ሆኖ ይቆ 
ጠር ነበር። ይህም ሁሉ ሆኖ ግን ጥናቱ እስከ 

መስከረም 2 ቀን 1752 ድረስ ቀጥሎ , በዚህ ቀን 
ግን የዓለም የዘመን አቆጣጠ ር ታሪክ ተለወጠ ። 
ምክንያቱም ከ 45 ዓ.ዓ. ከክርስቶስ ልደት ጀምሮ 
ይሰራበት የነበረው ጁሊዬስ ካላንደር ተሻሽሎ፡ 
ያሉት የቀናት ልዩነቶችን  በወራቶች ላይ 
በመጨመርና በመቀነስ ተስተካክሎ አሁን እንደ 
ኤሮፓውያን አቆጣጠር ወይም በግሬጎርያ ን 
አቆጣጠር እየተባለ የሚሰራበት የዓለም ካላንደር 
ይፋ ሆኖ በዓለም በቅኝ ገዢዎች ረዳትነት 
ሊሰራጭ ቻለ ። በዚህም መሰረት የዓመቱ 
ወራቶች 12 ሳምንታቶቹ ደግሞ 54 ሲሆኑ ቀናቶቹ 
365 ወይም 366 በመሆን ተከፋፈሉ ።  
እንግዲህ ስለ አውሮፓውያን የቀን መቁጠሪያ ይህን 
ያህል ካልን ወደ አገራችን ወደ ኢትዮጵያ 
እንመለስና የኢትዮጵያ የዓመቱ መጀመሪያ ቀን 
መስከረም አንድ ቀን “ ዕንቁጣጣሽ “ የሚለውን 
ስያሜ እንዴት እንደተጎናፀፈና ከዚህም ጋር ተያይዞ 
ያለውን ታሪክ አብረን እንመልከት። 
በዓለም ታሪክ ውስጥ እውነተኛ መሰረት ያለው 
የታሪክ ምንጭ አንድ ብቻ ነው። ይኽውም 
መፅሐፍ ቅዱስ ነው ። አገራችን ኢትዮጵያ 
በመፅሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከ 49 ጊዜ በላይ 
መጠቀሷ ምን ያህል ታላቅና ሰፊ ታሪክ ያላት አገር 
እንደሆነች ያሳየናል። አሁን የተነሳንበትም ርዕስ 
የሚጀምረው ከዚህ ነውና። “ርዕሰ ዐውደ ዓመት 
“ , “ ቅዱስ ዮሐንስ “ ፣ “ ዕንቁጣጣሽ “ 
በኢትዮጵያ።   
ከመፅሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ፡ - 1ኛ ነገሥት ምዕራፍ 10 

፣ 1 – 3 ና 10, 2ኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 9 ፣ 1 -3 

ይህንን ያውቁ ኖሯል?  
ዕንቁጣጣሽ የቃሉ ትርጉም የዕንቁ ሥጦታ 

አፈወርቅ ወልደጻድቅ   

http://dinehere.ca/r?z=V5T1X6&o=proximity
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History of  Ethiopian Weaving  

 Congratulations to Adey Abeba Ethiopian Summer Festival Prize Winners  

Henok Tadesse  2nd Prize Winner 

Two Nights for Two  

at the Harrison  Hot  Spring  

intricate motifs with eye-

catching hues that are beautiful 

and exotic. The threads are usu-

ally made of cotton, however, as 

the weaving has become more 

evolved, silk and rayon are wide-

ly used as well.  

 
In Ethiopia, women often pro-

cess the cotton at home. They 

buy the unrefined cotton from 

the local market and then sepa-

rate the seed from the cotton 

by hand. As the cotton becomes 

soft and fluffy, it is then ready to 

be threaded. To thread the cot-

ton weavers use a piece of 

equipment called an inzirt. The 

inzirt acts as a spinning wheel. 

The women hold the inzirt in 

one hand and twist it as they 

hold the cotton in the other 

hand and pull it slowly to make a 

yarn. On the top of the inzirt 

there is a part called the kesem. 

The kesem is shaped like a small 

cone and acts as a bobbin for 

the thread to spool around. 

Once enough kesem have been 

filled, the yarn is ready to be sent 

to a weaver.  

 
Traditionally weavers in Ethiopia 

are men. They commonly use 

two different types of weaving 

equipment. With one type, the 

Meweroria, the weaver throws 

the bobbin side to side. The oth-

er type is the ground loom. With 

the ground loom, a whole is dug 

on the ground and the weaver 

moves the shuttle with his feet 

alternately up and down to inter-

weave the threads. Today it is 

not necessary to dig a whole in 

the ground as the same method 

can be used on a flat surface. Use 

of more modern weaving tech-

niques are also becoming more 

common. 

In today’s Ethiopia weavers are 

becoming highly skilled in their 

craft and their products are be-

coming sought after both within 

Ethiopia and outside the country.  

 by Mekdes Hagos 

 
Weaving in Ethiopia has been a 

way of life for centuries; in the 

old era all the traditional cloth-

ing was made from hand woven 

textiles. Commonly these outfits 

are white and prepared from 

locally grown cotton. They also 

usually feature a decorative bor-

der called tibeb. Tibeb is a dis-

tinctive feature of Ethiopian tex-

tiles and unlike other African 

fabrics. Tibeb is marked by high-

ly elaborate patterns and bright 

colors. In modern times, weav-

ers have incorporated tibeb into 

larger patterns for household 

products and personal accesso-

ries. These products range from 

pillow covers, runners, table 

settings, bed throws, to bags and 

shawls. Although the weaving 

techniques have not changed in 

centuries, the weaving pattern, 

colors and threads have become 

more sophisticated. In contem-

porary Ethiopia, weavers use 

ጉ ራ ማ ይ ሌ  

Eshatu Fikadu  3rd Prize Winner 

ipad   

Debebe Gulu  

1st Prize Winner   

Trip for two to Vegas 

He graciously returned the 

prize money  to support ECA  

Thank you ! 
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ሕጋዊነቱና ብቃቱ በ ICBC የተረጋገጠለት የአቢሲኒያ ድራይቪንግ ማሰልጠኛ በማንኛውም አቅጣጫ 
ሊረዳዎ ተዘጋጅቶ ይጠብቃችኋል። ለሰባተኛና አምስተኛ ደረጃ የመንጃ ፍቃድ ዝግጅት አቢሲኒያ 
ድራይቪንግ ማሰልጠኛን ዛሬውኑ ያነጋግሩ 
 

እርሶ በሚመችዎ ቀንና ሰአት እናስተምራለን 
በፈተና ቀን የማሰልጠኛውን መኪና መጠቀም ይችላሉ 
ፓኬጅ በመግዛት ተጨማሪ የዋጋ ቅናሽ ሊያገኙ ይችላሉ 

 
It does not matter what your age and driving experience are, we will give you the individual 
attention you need. You will learn how to recognize potentially dangerous situations and how 
to react and avoid accidents. If you are ready for your road test, and you'd like to use one of 
our cars, we will gladly make the appointment arrangements for you.                                                          
 

Call 604-417-2632 

 
 

Driving training for Class 7L, 7N and Class 5 
Driving lessons are 1, 1.5 or 2 hour sessions 
Lessons 7 Days a week 
One-on-one driving lessons 
Cars are available for your Road Test 
We accept Cash or Cheque 

We have Gift Certificates available 

  

[ADS] Abyssinia Driving School 

              ONE LESSON  FREE 

              When purchasing a package 

  

7128 Stride Avenue   

Burnaby BC, V5N 1T5 

604-417-2632 

 

Yeb Fantaye (Owner/ Operator) 

  

ቅ ጽ  1   ቁ ጥ ር  2  ፤  S E P T E M B E R  2 0 1 4        

tel:604-417-2632


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 community and youth 

empowerment programs that would fos-

ter a strong and vibrant community. 

  

 

Ethiopian Community Association  

 Blen, Sewit, and Danille  Haile 

መሰባሰብ ጥሩ  ጅማሬ ነው ... 

 Lelaye Sirak   

ECA  

Volunteer Appreciation Day  

On September 6, 2014  

88 ECA Volunteers received 

appreciation certificate from 

 Mayor Derek Corrigan     

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

