EAMAN
Ethiopian American Muslim Association of Nashville
P. O Box 17632
Nashville, TN 37217
Email: 2016nbcc@gmail.com Website: www.eaman.org

በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው
አሰላማለየኩም ወረህመቱላሂ ወበረካትሁ
ሁላችንም እንደምናውቀው የዘንድሮው የበድር አለማቀፍ ጉባዔ በናሽቨል ተኒሲ ከ July 28th እስከ July 31st ድረስ ይካሄዳል።
በመሆኑም የናሽቨል አዘጋጅ ኮሜቴና ማህበረሰብ ሁላችሁንም ሲጋብዝ በታላቅ ደስታ ነው።
ይህ ጉባኤ ዘንድሮ ለአስራ ስድስተኛ ጊዜ በተከታታይ የሚካሄድ ሲሆን ሙስሊሙን ማህበረሰብ በማቀራረብ ወንድማማችነትና
እህትማማችነትን በማጎልበቱ በኩል አሌ የማይባልን ተግባር እያደገ ይገኛል ምስጋና ለአንድ አሏህ(ሱ.ወ) እንዲሁም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ
ለሚለፉ እህትና ወንድሞች ይሁንና።
ይህንንም ጉባዔ ካለፉት ጉባኤዎች ለየት የሚያደርጉ በርካታ ነገሮች ዝግጅታቸውን አጠናቀው እናንተኑ ሲጠብቁ በበድር አለም አቀፍ
ጉባዔ ለመጀመርያ ጊዜ ብቅ የሚሉ በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፉ አዳዲስና ስመ ጥር የሆኑ ዳኢዎችና ኡስታዞችም ተካተዋል።










ታላቁ አሊም ሽህ መሀመድ ሃመዲን ከስዊድን
ዳኢ ካሊድ ክብሮም ከዱባይ
ሽህ አሊ ጅማ ከኬኒያ
ሽህ ጀማል በሽር ከቨርጅኒያ
ሽህ እስማኤል ሙክታር ከካናዳ
ሽህ አብዱልአዚዝ አሚን ከሲያትል
ዶክተር ያሲር ቃ'አደሂ (Yasir Qadhi) Memphis
ወንድም ነብዩ አያሌው ከሳውዲ

ምን ይሄ ብቻ እጅግ በጣም ብዙ ወጣትና አንጋፈ ዳኢዎችና ኡስታዞች በሁሉም ዘርፍ ተሰናድተው ኑ እውቀትን ቅሰሙ ይሏችኃል።
የአካባቢያችን እንግዳ ተቀባይነት (Volunteer City) ሳይዘነጋ ልዩ አዝናኝና ጣፋጭ ምግባችን አበሻነትን ከመላበሱም ባሻገር በልዩ
መስተንግዶ ተሰናድቶ ይጠብቅዎታል።
የልጆችና የአዋቂዎች ልዩ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ እናንተኑ ሲጠብቅ ልዩ የእግር ኳስ ጨዋታችን ዋንጫውን ማን ይወስደው ይሆን ብለን
ከወዲሁ እንድንጠብቅ አድርጎናል።
በወቅታዊ የሀገራችን እንቅስቃሴ ዙሪያ ለመመካከር ሠፊ ጊዚያቶችን ስንይዝ ልዩ ሰርፕራይዞችም ተካተውበት እናንተኑ በጉጉት አሻግረው
ይመለከታሉ። ልዩ የትራንስፓርት አገልግሎታችን ከተንጣለለው የምኝታ ክፍልዎት ድርስ ጎራ እንዲያደርግዎት ተዘርግቶ ቀድመው
ተመዝግበው ቀድመው ያሳውቁን ይልወታል።
ቀድመው ለሚመዘገቡ የ10% ቅናሽ የምናደርግ ሲሆን ጊዜውም May 1st እስከ June 30th ብቻ ይሆናል ነገር ግን ከተጠቀሰው ጊዜ
በኃላ ለሚመዘገቡ ሙሉ ክፍያውን መክፈል ይጠበቅበታል።
ለመመዝገብና ለተለያዩ ጥያቄዎቻችሁ ውይብሳይታችንን WWW.EAMAN.ORG እንዲጎበኙን ስንጋብዝወት የስልክ መስመራችንም
እንደ አማራጭ የእናንተውን ድምፅ ለመስማት ጉጉት ላይ ናቸው።

ታዲያ ምን አስበዋል...?
ኑ ወንድማማችነትንና እህትማማችነትን እናጠናክር ስንልወት በአንድ ገመድ ላስተሳሰረን የሆነ ጌታ አሏህ(ሱ.ወ) ምስጋናችን በማድረስ
ነው።
"አትለያዩ አትነጣጠሉ የአሏህ ገመድ አጥብቃችሁ ያዙ...." ብሎናልና።
ለበለጠ መረጃ
Visit us at www.Eaman.Org
You can also contact us at the following numbers
 240 533 6129
 408 768 9163
 408 551 8591

የናሽቨል ተኒሲ የበድር አዘጋጅ ኮሜቴ እና ማህበረሰብ

