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ለመገንባት አብረን አንሥራ

የእኔ ያንተ ያንቺ የሳቸው አንድ ብር ስትደመር ብዙ 
ድህነትን ለማስወገድ ትልቅ አቅም ትፈጥራለች

አያመንቱ ዛሬውኑ ይለግሱ

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት 
ፈንድ፤

• ሕጋዊ ሰውነት ማግኘት

• በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 
ሴክሬታርያት ስለተዘጋጀው አጭር 
መጠየቅ

• የመጀመርያውን ዙር የፕሮጀክት 
ፕሮፖዛሎች ጥሪ ይፋ ማድረግ

• ከሚድያ ባለሙያዎች ጋር የምክክር 
መድረክ ማዘጋጀት

• ጠቅላላ ጉባኤ በአትላንታ መረደጉ

• ላቅ ያለ የበጎ ፍቃድ አስተዋጾ 
ላበረከቱ እና ለቻፕተር አመራሮች 
እውቅና መሰጠቱ
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ኢትዮጵያን



 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 
የፕሮጀክቶችን ትኩረት እና ወሰን 
በተመለከተ የዳያስፖራውን እና 
የለጋሾቻችንን አስተያየት ለማዳመጥ 
በማሰብ አጭር መጠይቅ አዘጋጅቶ 
በኢሜል፣ በማህበራዊ ገጾቹ እና በድረ  
ገፆቹ ላይ አስፍሮ ከሶስት ሺህ ሁለት 
መቶ በላይ ሰዎች ተሳታፊ በመሆን 
የትኩረት አቅጣጫችን ምን መሆን 
እንዳለበት አመላክተዋል። ይህንንም 
ከግንዛቤ በመክተት የትረስት ፈንዱ 
አንዳንድ እርማቶችን አድርጓል።  

 

 

በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ሴክሬታርያት የተዘጋጀ አጭር መጠየቅ    

3 ልዩ ዕትም  

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 
ሴክሬታሪያት በተቋቋመ በአጭር 
ጊዜ ውስጥ የሚያስፈልገውን 
ፎርማሊቲ በሙሉ አሟልቶ ሰኔ 24 
ቀን 2011ዓ.ም. ሕጋዊ ሰውነት 
አግኝቷል። 

ይህ ግብረ ሰናይ ድርጅት 
በዳይሬክተሮች ቦርድ የሚመራ 
ሲሆን በድህነትና በመሰረታዊ 
ማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ ችግሮች 
ለተጎዱ ኢትዮጵያውያን ሙሉ 
ትኩረት በመስጠት እነዚህን 
ችግሮች በዘላቂነት ለሚፈቱ 
ፕሮጄክቶች የገንዘብ ድጋፍ 
ያደርጋል።  

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈነድ 
በብሔር፣ በሀይማኖት፣ 
በአስተሳሰብ፣ በፖለቲካ 
አመለካከት፣ ወይንም በመልክዐ 
ምድር አቀማመጥ ልዩነት 
የማያደርግ በአለም ዙርያ ያሉ 
ኢትዮጵያዉያን በአገር ዉስጥ 
የሚገኙ ወገኖቻቸዉን ኑሮ 
ለማሻሻል የሰጡት ትልቅ ስጦታ 
ነዉ። 

 

 

በአገራችን እና  
በህዝባችን ላይ ለማየት 
የምንናፍቀውን ለውጥ ለማምጣት 
የእርስዎ አንድ ብር ትልቅ ጉልበት 
አለው።  የዳያስፖራው ድጋፍ 
በየጊዜዉ የሚለዋወጠዉን 
የፖለቲካ ሁኔታ ተከትሎ 
የሚቋረጥና የሚቀጥል ሳይሆን 
ወጥና ዘላቂነት ባለው መንገድ 
ድሃው ህብረተሰብ የተሻለ ህይወት 
እንዲኖረው ማስቻል ነው። እንዲህ 
ዓይነቱ ጠንካራ የዳያስፖራው 
ማህበረሰብ እገዛ አሳታፊ፣ ፍትሃዊ፣ 
ሁሉን አቀፍና ዲሞክራቲክ የሆነ 
የማህበራዊ፣ ፖሊቲካዊና 
ኢኰኖሚያዊ ስራዓትን 
ለመገንባትና የበለፀገች ጠንካራ 
ሐገር ለመፍጠር ትልቅ መሰረት 
ነው።  

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ሕጋዊ ሰውነት አገኘ 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ እምቅ ኃይል 

2 ልዩ ዕትም  



የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 
ባወጣዉ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት እስከ 
መስከረም 16 ቀን 2012 ዓ.ም  ድረስ 
ፕሮጀክቶችን የሚቀበል ሲሆን  በቀጣይ 
ባሉት ሁለት ወራት ዉስጥ የፕሮጀክቶች 
ምዘና እና መረጣ ቡድኑ ስራዉን 
አጠናቅቆ  የመረጣቸዉን ፕሮጀክቶች 
ለዳይሬክተሮች ቦርድ ለዉሳኔ ያቀርባል። 
በቦርዱ ይሁንታ ያገኙ ፕሮጀክቶች 
ከነዝርዝር መረጃቸዉ በህዳር ወር 2012 
ዓ.ም ይፋ እንደሚደረጉ ጽህፈት ቤቱ 
ገልጿል። ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት 
ፈንድ የፍይናንስ ድጋፍ የሚያኙ 
ፕሮጀክቶችን ትግበራ ለማረጋገጥም 
ጥብቅ የክትትል እና ግምግማ ስርዓት 
ይዘረጋል።   

 

 

ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ጋር 
አብረዉ ለመስራት ፍላጎት ያላቸዉ እና 
የተሳተፎ መስፈርቱን የሚያሟሉ አካላት 
ስለፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች አቀራረብ፣ 
ምዘና እና አመራረጥ ስርዓት ዝርዝር 
መረጃ እንዲሁም አስፈላጊ የፕሮጄክት 
ማቅረብያ ቅጾችን እና ሰነዶችን 
ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ  
ድረ-ገጽ h t t p s : / /
ww.e th iop ia t ru s t fund .org 
ማግኘት ይችላሉ፡፡ በስልክ ቁጥር 
+2519996864646 በመደወልም 
ተጨማሪ ማብራርያ መጠየቅ ይቻላል። 

 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ስለትረስት ፈንዱ አመሰራረትና የፕሮጄክት ፕሮፖዛል ጥሪውን አስመልክቶ ለሚድያ 
ባለሙያዎች   መግለጫ ሰጠ 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ አገር 
ውስጥ ላሉ የሚድያ አባላት ሓምሌ 18 
ቀን 2011 ዓ.ም. ስለ ትረስት ፈንዱ 
አጠቃላይ መግለጫ ሰጥተዋል።  

በዝግጅቱም ላይ አቶ ዛፉ እያሱስ ወርቅ 
ዛፉ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 
የዲይሬክተሮች ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ፣ 
ዶክተር አብዱልዋህብ አደም እና ሲስተር 
ዘቢደር ዘውዴ የዲሬክተሮች ቦርድ 
አባል፤ አቶ ሮብሰን ኢታና የአማካሪዎች 
ቦርድ ምክር ቤት አባል እና የኢትዮጵያ 
ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ሴክሬታሪያት 
ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ፊቅሬ ዘውዴ 
ከሚድያ ባለሙያዎች ለቀረቡላቸው 
ጥያቄዎች በሙሉ ሰፋ ያለ ማብራርያ 
ሰጥተዋል።  

5 ልዩ ዕትም  

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 
ካሰበሰበው ገንዘብ ውስጥ 4 ሚሊዮን 
ዶላር ወደ ፕሮጄክት ማስፈጸምያ 
ለማስገባት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን ይፋ 
አደረገ። 

ህጋዊ እዉቅና ያላችው መንግስታዊ 
ያልሆኑ ሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች፣ 
የህዝብ እና የሞያ ማህበራት ፣ የፌደራል 
እና የክልል የመንግስት ተቋሞች 
እንዲሁም ሰፊ ማህበራዊ እና 
ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸዉ 
ፕሮጀክቶችን የሚተገብሩ የግሉ ዘርፍ 
ድርጅቶች የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎቻቸዉን  
ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 
ሴክሬታሪያት በመላክ የፋይናንስ ድጋፍ 
ጥያቄ ማቅረብ እንደሚችሉ ፅህፈት ቤቱ 
ገልጿል።   

 

የጤና፣ የትምህርት፣ የዉሃ አቅርቦትና 
አገልግሎቶችን ማሻሻል፣ ለሴቶቸ እና 
ለወጣቶች የስራ ዕድል እና ገቢ 
የሚፈጥሩ አነስተኛ እና መሃከለኛ የንግድ 
ስራዎችን ማስፋፋት፣ የአካል ጉዳተኞችን 
የኑሮ ሁኔታ ማሻሻል፣ የግብርና 
ምርታማነትን የሚያጎለብቱ 
አግልግሎቶችን ማሳለጥ፣ በእርስ በእርስ 
ግጭት ከመኖርያቸዉ የተፈናቀሉ ዜጎችን 
መልሶ ለማቋቋም  የሚያስችሉ  
የመሰረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት 
እንዲሁም ማህበራዊ አግልግሎቶችን 
የሚያፋጥኑ እና ስራ ፈጠራን 
የሚያበረታቱ  ቴክኖሎጂዎችን መፍጥር 
እና ማስፋፋት በኢትዮጵያ ዳያስፖራ 
ትረስት ፈንድ ትኩረት ከሚሰጣቸዉ 
የልማት መስኮች ዋና ዋናዎቹ ናቸዉ። 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የመጀመርያውን ዙር የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ጥሪ ይፋ አደረገ! 

የሚቀርቡት ፕሮጀክቶች የኢትዮጵያ 
ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ  ጽ/ቤት  
ባዘጋጀዉና የዳይሬክተሮች ቦርድ 
ባጸደቀዉ የፕሮጀክቶች መመዘኛ እና 
መምረጫ መስፈርትና ስርዓት መሰረት 
ተገምግምዉ ይመረጣሉ።  የምዘና እና 
መረጣ ስራዉ የሚካሄደዉ በፕሮጀክት 
ቀረጻ፣ ትግብራ እና ግምገማ ከፍተኛ 
ልምድ ባላችዉ ከሀገር ዉስጥ እና 
ከዳያስፖራ ማህበረሰብ በሚመረጡ 
ባለሞያዎች ነው።  ለአንድ ፕሮጀክት 
ትግበራ የሚመደበዉ ከፍተኛ የገንዘብ 
መጠን 350,000 ዶላር (10,150,000 
ብር)  ሲሆን ዝቅተኛዉ ደግሞ 200,000 
ዶላር (5,800,000 ብር) ነዉ።   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ትረስት ፈንዱ 
በተቋቋመ በአንድ 
አመት ጊዜ ውስጥ 
ካሰባሰበዉ ውስጥ 
አራት ሚሊዮን ዶላር 
አንገብጋቢ ማህበራዊ 
እና ኢኮኖሚያዊ 
ችግሮችን በዘላቂነት 
ለሚፈቱ ፕሮጀክቶች 
ፈሰስ ያደርጋል 

4 ልዩ ዕትም  



ዶክተር ብስራት ላለፉት 30 አመታት 
በተባበሩት መንግስታት ውስጥ በተለያዬ 
የአመራር ቦታዎች ላይ ሰርተዋል። 
የተለያዩ ፕሮጄክቶችን በሚያስፈጽመው 
የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቢሮ 
ውስጥ ከዲሬክተርርነት እስከ ምክትል 
ሥራ አስፈፃሚነት በአይነቱ ልዩ የሆኑ 
ኦፕሬሽኖችን በተሳካ መልኩ ሠርተዋል። 
በተባበሩት መንግስታት የልማት 
ፕሮግርም ውስጥ የባለብዙ አጋር ትረስት 
ፈንዶችን ከምስረታው ጀምረው በዋና 
ሥራ አስፈፃሚነት እስከ 2005 ዓ.ም. 
ድረስ መርተዋል።  
 
ዶክተር ብስራትን ልዩ የሚያደርጋቸው 
በዚሁ ቢሮዋቸው ውስጥ በውስጡ 

ከመቶ በላይ የተለያዬ ፈንድ የያዘ ከ ብር 
አንድ መቶ ሰማንያ ቢልዬን 
(180,000,000,000) የበጀት ገንዘብ 
በላይ የሚንቀሳቀስበትን ቢሮ በታላቅ 
ብቃት መምራታቸው ነው።  
 
ዶክተር ብስራት ጠንካራ ሠራተኛ፣ ቅን 
እና ከሰው ጋር ተባባሪ መሆናቸውን 
ብዙዎች የሚመሰክሩላቸው ሲሆን ይሄ 
ባህርያቸው በተመደቡት የስራ መስክ 
ሁሉ አሻራቸውን እየተው ስማቸው ከፍ 
ብሎ እንዲዘከር ረድቷቸዋል። ለዚህም 
ማሳያ ፍፁም ግልጽነት እና ተጠያቂነትን 
በመስርያ ቤታቸው እንዲዘወተር አዲስ 
እና ልዩ እቅድ ዘርገተው ስለፈንዱ 
ማንኛውም ክንውኖችን አጠቃላይ 

የገንዘብ መረጃዎችን  በተመሳሳይ ሰአት 
ለሚመለከተው ሁሉ ኢንዲገለፅ 
በማድረግ እና በመዘገብ ፍፁም 
ታማኝነትን ያተረፉ አስተዋይ መሪ 
ናቸው። 
 
በዚህም የስራ ባሕርያቸው ይመስላል 
በጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ 
አህመድ ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት 
ፈንድ የአማካሪዎች ምክር ቤት አባል 
እንዲሆኑ በዶክተር አብይ የተመረጡት። 
ዶክተር ብስራት ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ 
ማህበረሰብ የተዋጣዉን ገንዘብ ምንም 
ሳይሸራርፍ እና ሳይጎድል  በድህነት 
ዉስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያዊያን 
ወገኖቻችንን ችግር በዘላቂነት ለማቃለል 

የትኩረት አቅጣጫ ከአካባቢያዊ ክልላዊ 
እና ሀገራዊ የትኩረት መስኮች ጋር 
በማናበብ፤ እንዲሁም ለትረስት ፈንዱ 
የሚቀርቡ የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች 
በሚመዘኑባቸዉ መስፈርቶች ላይ 
በመወያየት መስፈርቶቹን እና ሌሎች 
ተያያዥ ሰነዶችን ለማዳበር የሚያስችል 
ግብአት ከሴክሬታሪያቱ ጋር በማሰባሰብ 
ቆይታቸውን በስኬት ፈጽመዋል። 
 

ዶክተር ብስራት አክሊሉ በአሁኑ ወቅት 
በተባበሩት መንግስታት እና በተለያዩ 
ድርጅቶች በዘላቂ ልማት እና ሰላም 

የትረስት ፈንዱን ሴክሬታርያት 
ከተባበሩት መንግስታት የልማት 
ፕሮግርም ጋር በመተባበር አወዳድረው 
አሰይመው ሥራ ከማስጀመር ጀምሮ 
ለፈንድ አጠቃላይ ስትራቴጂ 
የሚነድፈውን እና በተጠያቂነት 
የሚያስተዳድረውን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ 
ትረስት ፈንድ የበላይ አካል የሆኑትን 
የዲሬክተሮች ቦርድ ከማዋቀር እስከ ስራ 
ማስጀመር ተጠቃሾች ናቸው።  
በተጨማሪም ለሁለት ቀን የቆየ አዉደ 
ጥናት ለባለድርሻ አካላት በመስጠት በቂ 
ግንዛቤን በማስጨበጥ፣ ትረስት ፈንዱ 
ድጋፍ የሚያደርግባቸዉን ፕሮጀክቶች 

ማስፈን፣ በፕሮጄክቶች ግምገማ እና 
በብሔራዊ መንግስታት የልማት ዕቅዶች 
በከፍተኛ አማካሪነት በመስራት ላይ 
ይገኛሉ። ያካበቱትን አንጋፋ ልምድ እና 
ዕውቀት የተመለከቱ ድርጅቶችም 
የድርጅቶቻቸው የቦርድ አመራር አባል 
እንዲሆኑ ጥሪ ካደረጉላቸው ውስጥ 
አለም አቀፍ የደን ጥናት፣ በተባበሩት 
መንግስታት የሠላም ማስፈን ፈንድ እና 
ኪሞኒክስ ኢንተርናሽናል ይገኛሉ። 
ዶክተር ብስራት ባለ ትዳር እና የሁለት 
ልጆች አባት ናቸው።  

ዶክተር ብስራት አክሊሉ የዳያስፖራ ትረስት ፈንዱ የአማካሪዎች ምክር ቤት አባልና  
የትረስት ፈንዱ የገንዘብ ያዥ  

ለሚችሉ የልማት ፕሮጀክቶች ትግበራ 
ላይ ብቻ ለማዋል በማሰብ እና 
በመምከር የቀድሞ መስርያ ቤታቸውን 
ጠይቀው አዎንታዊ መልስ ለማግኘት እና 
በመጨረሻም የሁለት አመት ዕርዳታ 
ከተባበሩት መንግስታት የልማት 
ፕሮግራምን ያስገኙ ባለ ትልቅ ራዕይ 
መሪ ናቸው።  
 
መልካም ግዜያቸውን ሰውተው 
በራሳቸው ወጪ ከኒውዮርክ ወደ አዲስ 
አበባ የመጡት ዶክተር ብስራት ለሁለት 
ወራት በአዲስ አበባ ቆይታቸው ለትረስት 
ፈንዱ በእግሩ መቆም ትልቅ አስተውጽኦ 
አድርገዋል። 

 

 

7 ልዩ ዕትም  

አቶ ዛፉ ኢየሱስወርቅ ዛፉ ይባላሉ። ጥር 
6 ቀን 1930 ዓ.ም. በሰሜን ሸዋ 
ተወልደው የመጀመርያ ደረጃ 
ትምህርታቸውን ደሴ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርታቸውን ደግሞ አዲስ አበባ 
በጄኔራል ዊንጌት 2ኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት አጠናቀዋል። 

አቶ ዛፉ ኢየሱስወርቅ የመጀመርያ 
ዲግሪያቸውን በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ 
ዩኒቨርስቲ አጠናቀው በ1954 ዓ.ም. 
በማዕረግ የተመርቁ ሲሆን ሁለተኛ 
ዲግሪያቸውን አሜሪካ ፔንስልቬንያ 
በሚገኘው ፒትስበርግ ዩኒቨርሲቲ 
አጠናቀው በ1958 ዓ.ም. 
በዴቬሎፕመንት ኢኮኖሚክስ 
የማስትሬት (MPIA) ዲግሪያቸውን 
አግኝተዋል። 

አቶ ዛፉ እየሱስወርቅ በተለያዩ 
የአለማችን ክፍሎች ከወሰዷቸው 
ስልጠናዎች ውስጥ በእንግሊዝ እና 
በስዊትዘርላንድ አገር ከሚገኙት 
የኢንሹራንስ ኮሌጆች ባገኟቸው የመማር 
እድል ከመድን እና ከሕይወት ዋስትና 
ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ስልጠና 
መውሰዳቸው ለዛሬው ማንነታቸው 
የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። 

በተለያዩ የስራ መስክ በመሰማራት 
አመርቂ የስራ ውጤት ያስመዘገቡት አቶ 
ዛፉ ኢየሱስወርቅ በ 1954 የመጀመርያ 
ዲግሪያቸውን እንዳጠናቀቁ ኢምፔርያል 
ኢንሹራንስ ኩባንያን ተቀላቅለዋል። 
በመቀጠልም የብሉ ናይል የዋስትና 
ኩባንያን በምክትል ሥራ አስኪያጅነት 
የመሩ ሲሆን ደርግ ስልጣን እንደያዘም 
አገር ውስጥ ያሉ የንግድ ተቋማት 
በመንግስት ይዞታ እንዲሆኑ ሲታወጅ 
ይህ ተቋም በመንግስት ተወርሷል። 
በመቀጠልም አቶ ዛፉ ኢየሱስወርቅ 
በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመርያው ዋና 
ሥራ አስፈፃሚ ሆነው የኢትዮጵያ መድን 
ድርጅትን ለአጭር ጊዜ መርተዋል።  

በናይጄርያ ሌጎስ ከተማ ውስጥ 
የሚገኘውን አንጋፋውን ግላንቪል 
ኤንትሆቨን ሪኢንሹራንስ ብሮከርስ 
የተባለውን ኩባንያ ከምክር አገልግሎት 
እስከ ዋና ሥራ አስፈፃሚነት 1970 ዓ.ም. 
ጀምሮ ለስድስት አመታት የሰሩ ሲሆን በ 
1976 ዓ.ም. ጀምሮ እዛው ሌጎስ ውስጥ 
አፍሪካን ሪኢንሹራንስ ኮርፖሬሽንን 
አሁንም በዋና ሥራ አስፈፃሚነት 
መርተው አንቱ የሚያስብል ውጤት 
አስመዝግበው ወደ የሚወዷት አገራቸው 
ለረጅም አመታት የቀሰሙትን ዕውቀት 
እና ያካበቱትን ሠፊ የስራ ልምድ በሥራ 
ላይ ለማዋል ተመልሰዋል። 

አቶ ዛፉ ኢየሱስወርቅ በአፍሪካ 
ኢንሹራንሰ ኢንዱስርትሪ ዙርያ በርካታ 
የምርምር እና የጥናት ፁሁፎች 
አቅርበዋል። በዘርፉ ላበርከቱት የላቀ 
አስተዋዖ ሰፊ እውቅና እና በርካታ 
ሽልማቶችን አግኝተዋል። ከነዚህም 
ውስጥ ከአፍሪካን ሪኢንሹራንስ 
ኮርፖሬሽን እና ከአፍሪካን ኢንሹራንስ 
ተቋም ያገኙት የወርቅ ሜዳልያ እና 
ሰርትፍኬት፣ እንዲሁም በቅርቡ በሃገር 
ውስጥ ከዩኒቲ ዩኒቨርስቲ ያገኙት የክብር 
ሽልማት ተጠቃሽ ናቸው። 

ከምስረታቸው ጀምረው እስከ አሁን 
ለደረሱበት ከፍተኛ ደረጃ አሻራቸውን 
ካሳረፉባቸው ድርጅቶች ውስጥ ሕብረት 
ኢንሹራንስ እና ሕብረት ባንክ ዋና 
ተጠቃሾች ናቸው።  በአሁኑ ወቅት አቶ 
ዛፉ ኢየሱስወርቅ ሕብረት ኢንሹራንስን 
በቴክኒክ እና በግንኙነት ዙርያ የዋና 
ሥራ አስፈፃሚ አማካሪ ሲሆኑ  
የሕብረት ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ 
ሰብሳቢ  ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። 
አቶ ዛፉ ከነዚህ ድርጅቶች በተጨማሪ 
በሌሎችም የትምህርት እና የእርሻ ስራ 
ላይ ኢንቬስተር ናቸው። 

አቶ ዛፉ የአዲስ አበባ ንግድ እና ዘርፍ 
ማህበራት ምክር ቤትን  በምክትል እና 
በፕሬዚደንትነት  ለስምንት አመታት እና 
የኢትዮጵያ ንግድ እና ዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤትን ለሁለት አመታት 
በፕሬዚደንትነት መርተዋል። የኢትዮጵያ 
ባንኮች ቦርድ የምክክር ማህበር ሥራ 
አመራር ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው እየሠሩ 
ነው፡፡  

የሮታሪ ክለብ አባል፣ ፀሃፊ እና 
ፕሬዚደንት በመሆን ከ 20 አመታት 

በላይ ያገለገሉ ሲሆን ፣ ከባለቤታቸውና 
ከሥነ አእምሮ ሃኪሞች ጋር በመሆን 
የአዕምሮ ጤና ክብካቤ ማህበር 
በመመሥረትና ቀጣይ ድጋፍ በመስጠት 
ጉልህ አስተዋጽዖ በማበርከት 
ይታወቃሉ። 

አቶ ዛፉ ግንቦት 1962 ዓ.ም. ከወይዘሮ 
የዛብነሽ ታደሰ ዛፉ ጋር ትዳር መስርተው  
ባሳለፉት ወደ 50 ዓመታት የተጠጋ 
የተባረከ የትዳር ጉዟቸው ውስጥ ሁለት 
ልጆች፣  አምስት የልጅ ልጆች እና ሁለት 
የልጅ ልጅ ልጆች አፍርተዋል። 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የቦርድ ሊቀመንበር  
አቶ ዛፉ እየሱስውወርቅ ዛፉን እናስተዋውቅዎ! 

6 ልዩ ዕትም  



 

በትረስት ፈንድ የረጅም ግዜ ልምድ 
ያላቸው የአማካሪው ምክር ቤት የገንዘብ 
ያዥ የሆኑት ዶክተር ብስራት አክሊሉም 
ስለ ፈንዱ ጠቅላላ ሁኔታ፣ አመሰራረቱ 
እና የወጪ ገቢ እንቅስቃሴ ምን 
እንደሚመስል ዝርዝር መግለጫ 
ሰጥተዋል።  

 

 

 

ለዚሁ ክብረ በዓል ከአዲስ አበባ 
ሴክሬታሪያቱን ወክለው የመጡት 
ወይዘሮ ሐና አጥናፉ ሴክሬታሪያቱ 
ላለፉት 2 ወራት የሰሩትን ስራዎች 
በዝርዝር አስረድተዋል።   

የድርጅቱ መተዳደርያ ደንብ፣ 
የኮምዩኒኬሽን ስትራቴጂ እና የፕሮጄክት 
መመዘኛና መምረጫ  መስፈርቶችን 
አዘጋጅቶ በቦርድ የጸደቀ መሆኑን 
ገልጸዋል። 

የልማት አቅጣጫውን በተመለከተ 
ጠቋሚ ግብአቶችን ለማሰባሰብ 
የሚያስችል ለሁለት ቀናት የቆየ የዳሰሳ 
አዉደ ጥናት አዘጋጅቶ በጉዳዩ ዙርያ በቂ 
እዉቀት እና ልምድ ካላቸው የባላድርሻ 
አካላት ጋር የተወያዩ መሆኑም 
አስረድተዋል።  

ሌላው በውይይቱ ላይ የቀረበው 
ከአንድ ወር በፊት ስለተዋቀረው 
የዲሬክተሮች ቦርድ ሲሆን ይሄንንም 
ተከትሎ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ 
ትረስት ፈንድ ገንዘብ ለመሰብሰብ፣ 
ፕሮጄክቶችን ለመጥራትም (Call 
for proposal) ሆነ ለማስፈጸም 
የሚያስችለውን ህጋዊ ሰውነት  
ጁላይ 01፣ 2019 ያገኘ መሆኑ 
ተገልጿል።   

የፕሮጀክቶችን ትኩረት እና ወሰን 
በተመለከተ ለዳያስፖራው እና 
ለለጋሾች ድምጽ ልዩ ትኩረት 
በመስጠት አጭር መጠይቅ 
አዘጋጅቶ በመላክ የትረስት ፈንዱ 
የትኩረት አቅጣጫ ምን መሆን 
እንዳለበት ጠቃሚ ግብዓት 
መገኘቱንና እና በዚህም መሰረት 
አንዳንድ እርማቶች መደረጋቸውን 
አብራርተዋል። ወደፊትም 
ዳያስፖራው ያለውን ማንኛውንም 
አይነት አስተያየት ወይም ጥያቄ 
ማቅረብ እንደሚችሉ ገልጸዋል። 

ሌላው ሴክሬታሪያቱ 
በሶማሊያ፣ በኦሮምያ እና 
በአማራ ክልል ውስጥ 
ተዘዋውረው ከተለያዩ 
የባለ ድርሻ አካላት ላይ 
ውይይት አድርገው 
በየክልላችው ያለውን 
ችግሮችንና፣ ቅድሚያ 
ሊሰጣቸው በሚገባ 
ጉዳዮች ላይ ውይይቶች 
ተደርጓል ብለዋል። 

 

 

 

 

9 ልዩ ዕትም  

በሰሜን አሜሪካ የሚገኘው የኢትዮጵያ 
ስፖርት ፌዴሬሽን ለ 36ኛ ጊዜ አትላንታ 
ጆርጅያ ላይ ባዘጋጀው ደማቅ 
የኢትዮጵያውያን የእግር ዃስ ፌስቲቫል 
ላይ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 
አመራሮች በመገኘት የተለያየ መድረክ 
በመጠቀም ስለፈንዱ አጠቃላይ ግንዛቤ 
ለመፍጠር ችለዋል። ከተከናወኑት መርሃ 
ግብሮች አንዱ እና ዋነኛው ፈንድን 
ለሚደግፉ እና ስለ ፈንዱ አጥቃላይ 
ሁኔታ መስማት ለሚፈለጉ የጥያቄ እና 
የመልስ ውድድር ያካተተ ዝግጅት ነበር። 

 

 

 

 

 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ አትላናታ ላይ ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ 
ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን እንዲደርሱ ጥሪ አቀረበ 

 

እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር 
ጁላይ 04፣ 2019 በአትላንታ ሜሪዮት 
ማርኪ ሆቴል  በተጠራው ስብሰባ ላይ 
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 
አማካሪ ምክር ቤት አባላት ፕሮፌሰር 
አለማየሁ ገብረማርያም፣ ዶክተር 
ብስራት አክሊሉ፣ ፕሮፌሰር ለማ 
ወልደሰንበት፣ አቶ ኤልያስ ወንድሙ 
እና አቶ ሄኖክ ተስፋዬ የተገኙ ሲሆን 
በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር 
ሆነው የተሾሙት አቶ ፍጹም አረጋ 
በክብር እንግድነት ተገኝተዋል።   

 

ፕሮግራሙን ከጠዋቱ አምስት ሰአት 
ላይ የአማካሪ ምክር ቤት ሊቀመንበር 
የሆኑት ፕሮፌሰር አለማየሁ  የእንኳን 
ደህና መጣችሁ መልዕክት 
በማስተላለፍ ስብሰባውን ከፍተው  

የአማካሪው ምክር ቤት 
ከተቋቋመበት ግዜ ጀምሮ 
ያከናወናቸውን ስራዎች 
በአጭሩ ከገለጹ በኋላ ልመና 
ይብቃን ፤ እኛው በእኛው 
ሲሉ ለመላው ኢትዮጵያውያን 
ዳያስፖራ  ስሜት በተሞላው 
ንግግራቸው ታሪካዊ ጥሪ 
አቅርበዋል።   

 

 

 

 

 

“ልመና ይብቃን ፤ 

እኛው በእኛው “ 

8 ልዩ ዕትም  



 

11 ልዩ ዕትም  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በክብር እንግድነት የተጋበዙት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ክቡር አቶ ፍጹም 
አረጋ ለጁላይ 4 የነጻነት ቀን እንኳን አደረሳችሁ ብለው ንግግራቸውን ጀምረው ስለ 
ትረስት ፈንዱ አገራቸው ላይ ሊያመጣ የሚችለውን እድገት እና አንድነት ተስፋ 
በተሞላው ስሜት ተናግረዋል።  

 

 

ሌላው ተጋባዥ እንግዳ ደራሲ አቶ ፍቅረማርቆስ ደስታ ዳያስፖራውን እና ለጋሾችን 
በመወከል ለመላው ዳያስፖራ ስለፍቅር፣ ስለመረዳዳት እና በአንድነት ልናመጣው 
ስለምንችለው እድገት ማራኪ በሆነ መልኩ ገልጸውታል።  

 

10 ልዩ ዕትም  



 

 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ላቅ ያለ የበጎ ፍቃድ አስተዋጾ ላበረከቱ እና 
ለቻፕተር አመራሮች እውቅና ሰጠ 

 

13 ልዩ ዕትም  

 

 

 

 

 

12 ልዩ ዕትም  



 

 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በአትላንታ ስቴድዬም ዳስ ውስጥ የነበረው ጥሩ ስሜት በፎቶ ተደግፎ  

 

15 ልዩ ዕትም  

 

 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በ ስቴድዬም ዳስ ውስጥ የነበረው ጥሩ ስሜት በፎቶ ተደግፎ  

 

 

14 ልዩ ዕትም  



 

የኢትዮጵያ ትረስት ፈንድ ሴክሬታሪያት እና የዲሲ፣ የሜሪላንድ እና የቨርጅንያ አካባቢ ቅርንጫፍ አመራሮች ጋር በተለያዩ 
ቤተ እምነቶች እና ፕሮግራሞች ጋር በመዘዋወር ስለ ትረስት ፈንዱ ማብራርያ ሲሰጥ የሚያሳዩ ፎቶዎች   

በዋሽንግተን የቅድስተ ማርያም ቤተክርስትያን  

 

17 ልዩ ዕትም  

 

 

 

 

 

 

16 ልዩ ዕትም  



 

 

የሰላም ፋውንዴሽን 

 

19 ልዩ ዕትም  

 

 

የመጀመርያው የሂጅራ ፋውንዴሽን 

 

18 ልዩ ዕትም  



 

 

ኑ! በፍቅር እንሩጥ 

 

ለቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ልደት በተደረገ ግብዣ  

 

21 ልዩ ዕትም  

 

 

አማኑኤል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን                                                                                                                             

20 ልዩ ዕትም  



 

 

 

 

 

 

23 ልዩ ዕትም  

 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በተለያዩ ሚድያ ላይ ያገኙትን ሽፋን የሚያሳይ 

 

 

ልዩ ዕትም  22 



  

 

 

 የተባበሩት መንግሥታት የልማት ፕሮግራም (UNDP) አዲስ አበባ የሚገኘዉን የኢዳትፈ (EDTF) 
ቋሚ ጽ/ቤት (ሴክረተሪያት) የሁለት ዓመት ሙሉ ወጪ የሚሸፍን እርዳታ ስለሰጡ የዳያስፖራው 
ገንዘብ ምንም ሳይሸራረፍ ለልማት ብቻ እንዲውል ስልረዱን ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳቸው። 

አቶ ፋሲል አረጋ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የዲሲ እና የአካባቢው ቻፕተር አባል የሆኑት ለዚሁ ጉዳይ ከ 
ዋሽንግተን ወደ አትላንታ መጥተው ሙሉ ፕሮግራሙን በቀጥታ ፕሮግራም በማህበራዊ ሚድያ ያስተላለፉልን። 

በአትላንታ ዳስ ውስጥ የጥያቄ እና መልስ ፕሮግራም አዘጋጅተን ላሸነፉ ሰዎች የሚሰጥ የባህል እቃዎች ስጦታ 
ስላቀረባችሁልን ምስጋና ይድረሳችሁ።  

 

በበጎ ፈቃድ ላይ የተሰማራችሁ የቻፕተር አመራሮች በሙሉ በተለይም በአትላንታ እና የዲሲ የሜሪላንድ የቨርጅንያ 
አካባቢ ያላችሁ የቻፕተር አባላቶች በሙሉ ለበዐሉ መድመቅ እና መሳካት እንቅስቃሴ ባደረግንባቸው ቦታዎች ሁሉ 
ሰለችኝ ደከመኝ ሳትሉ ከጎናችን ሳትልዩ በርትታችሁ ላበረታችሁን ሁሉ ልባዊ ምስጋና ይድረሳችሁ።   

 

በመጨረሻም ትረስት ፈንዱን አምናችሁ ወቅታችሁን ጠብቃችሁ ለወገናችሁ ለመድረስ የእርዳታ እጃችሁን 
ለምዘረጉልን ሁሉ ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ።  

ምስጋና 

አቶ ሱራፌል ትዕዛዙ እና ለአቶ ሰውነት ተመስገን እንዲሁም ለESAT ቴለቭዥን አዘጋጆች በሙሉ 
በአትላንታ ባዘጋጀነው ሁለት ፕሮግራሞች ላይ ጥርያችንን አክብራችሁ መጥታችሁ ሙሉ ፕሮግራሙን 
ቀርፃችሁ  ስላስተላለፋችሁልን ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳቸው 

ልባዊ ምስጋና በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን ስፖርት ማህበር (ESFNA) በነፃ አትላንታ ስቴድዬም የድንኳን 
አገለግሎት እና በማሪዮት ሆቴል አዳራሹን በነጻ ስለፈቀዱልን ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳቸው። 

 

አቶ አርጋው ዘለቀ ፕሮግራማችንን በሙሉ ከእኛ ጋር ሳይለዩ ያነሱትን ፎቶዎች እና ቪድዮዎችን በነፃ በመቅረጽ 
በቀጥታ በማህበራዊ ሚድያ ስላተላለፉልን፤ ለዚህም ልዩ እትም በአብዛኛው የተጠቀምነው እሳቸው ያነሱትን ፎቶ 
ነው ልባዊ ምስጋናችን ይድረሶት ። 

ወ/ዘ ሃና ቅጣው እና ወ/ዘ ትግስት ወዳጆ በአትላንታ ስቴዲዬምም ሆነ በአዳራሽ በነበረን ፕሮግራሞች ሁሉ አንዱንም 
ቀን ሳትቀሩ ቡና እያፈላችሁ ገቢውን ለኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ስለሰጣችሁ ልባዊ ምስጋና ይድረሳችሁ። 

25 ልዩ ዕትም  

 

24 ልዩ ዕትም  



ስለ ልገሳዎ ያለዎትን ጥያቄም ሆነ አስተያየት 
በኢሜል ወይም በነጻ ስልካችን ልናስተናግዶት 
ዝግጁዎች ነን።  
 
donations@ethiopiatrustfund.org  
1-888-829- 0027  
 
ከእርዳታ ዉጪ ለሆኑ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች 
መልዕክትዎን ይላኩልን። 
 
info@ethiopiatrustfund.org 
 
ዕለት በዕለት የምናደርጋቸውን ክንዋኔዎች 
በማህበራዊ ገጾቻችን ስለምንከትባችው  ይጎብኙን 
፤ ይከተሉን ፤ ቤተሰብ ያድርጉን። 
 

 ethiopiatrustfund.org/ 

 facebook.com/EthiopiaTrustFund 

 twitter.com/ethiotrustfund 

 instagram.com/ethiopiatrustfund 

 linkedin.com/company/
ethiopiatrustfund 

 youtube.com/channel/UCaBYfjq-
tLcNbmTT44KLS9Q 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ምንድን ነው? 
በዳያስፖራው አማካሪ ምክር ቤት የተቋቋመ ለትርፍ ያልተደራጀና መንግስታዊ ያልሆነ ለወገን ደራሽ የሆነ የልማት ድርጅት 

ነው፡፡  

የዳያስፖራ አማካሪ ምክር ቤት ምንድን ነው? 
በማህበረሰቡ ዘንድ እጅግ የተከበሩ ፣ በተሰማሩበት የስራ መስክ አንቱ የተባሉ፣ ስለ አገራችው ሌት ተቀን የሚጨነቁ እና 

የሚተጉ፣ ስለ ትረስት ፈንድ ጥልቅ ዕውቀት ያላቸውን በጎ ፈቃደኞች ያካተተ ተቋም ሲሆን ትረስት ፈንድን መስርተው ፣ 

በአሜሪካን አገር የሚያስፈልገውን ፎርማሊቲ ሁሉ ሕጉ በሚፈቅደው መሠረት አሟልተው እና ፈቃድ አውጥተው 

ጊዜያቸውን፣ እውቀታቸውንና ሲያስፈልግም የግል ገንዘባቸዉን እየተጠቀሙ ሌት ተቀን የሚባዝኑ የኢትዮጵያውያን 

ዳያስፖራዎች  ናቸው። 

 

ትረስት ፈንዱ 
ወገንተኝነት ይኖረው 
ይሆን? 
ትረስት ፈንዱ ካለፈው ተሞክሮ 

ትምህርት በመውሰድ በብልሃት 

የሚመራ ከማንኛውም 

ፖሊቲካዊ፣ ሐይማኖታዊ  እና 

የዘር ወገንተኝነት ፍጹም ነጻ 

የሆነ ተቋም ነው። 

 

 

ከመንግስት ጋር ያለው 
ግንኙነት ምንድን ነው?  
ትረስት ፈንዱ የተቋቋመው የጠቅላይ 

ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድ  
ለኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ያደረጉትን  

ሀገራዊ ጥሪ ትከትሎ ፈጣን ምላሽ 

ለመስጠት ሲሆን ትቋሙ 

ከመንግስታዊም ይሁን ከሌሎች 

የፖለቲካ ደርጅቶች ተሳትፎም ሆነ 

ትጸዕኖ ውጭ ነው።  በፈንድም ይሁን 

በአስተዳደሩ ላይ የመንግስት ጣልቃ 

ገብነት ሳይኖርበት በመስኩ በሰለጠኑ 

እና በቂ ዕውቀት ባላቸው ሙያተኞች 

ብቻ ይከናወናል። 

እርዳታው የሚመጣው 
ከየት ነው? 
ከቀን የማኪያቶ ወጪያቸው ላይ 

አንድ ዶላር ቀንሰው ለመስጠት 

ፈቃደኛ ከሆኑ በዉጭ ሀገር 

ከሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን፣ ትዉልደ 

ኢትዮጵያዊያን፣ በየትኛውም ቦታ 

ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና 

የኢትዮጵያውያን ወዳጆች 

የሚሰበሰብ ይሆናል። 

 

በተለያዩ መድረክ ላይ የሚቀርቡ ጥያቄዎች መልስ 

ኛው በእኛው ለእኛው 

    ልመና ይብቃን 

      እኛው እንድረስላቸው 

እኛው በእኛው ለእኛው
    ልመና ይብቃን
      እኛው እንድረስላቸው

ስለ ልገሳዎ ያለዎትን ጥያቄም ሆነ አስተያየት 
በኢሜል ወይም በነጻ ስልካችን ልናስተናግዶት 
ዝግጁዎች ነን። 

donations@ethiopiatrustfund.org 

1-888-829- 0027 

ከእርዳታ ዉጪ ለሆኑ ጥያቄዎች እና 
አስተያየቶች መልዕክትዎን ይላኩልን።

info@ethiopiatrustfund.org

ዕለት በዕለት የምናደርጋቸውን ክንዋኔዎች 
በማህበራዊ ገጾቻችን ስለምንከትባችው  
ይጎብኙን ፤ ይከተሉን ፤ ቤተሰብ ያድርጉን።

ethiopiatrustfund.org/

facebook.com/EthiopiaTrustFund

twitter.com/ethiotrustfund

instagram.com/ethiopiatrustfund

linkedin.com/company/ethiopiatrustfund

youtube.com/channel/UCaBY-
fjq-tLcNbmTT44KLS9Q


