
 
 

የዜና እወጃ 

 

www.ethiopiatrustfund.org 

ለተጨማሪ መረጃ፡   
ለሚዲያ ጥያቄ፡  ሀና አጥናፉ - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የኮምንኬሽን ስፔሻሊስት +251 955 332 933 

የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ አማካሪ ምክር ቤት በኢትዮጵያ ብሔራዊ 
የኮሮናቫይረስ ቅነሳ ስራዎችን ለማገዝ ሌላ ሁለተኛ የኮሮናቫይረስ-19 ትረስት ፈንድ 
መቋቋሙን አስታውቋል፤ ትረስት ፈንዱን የሚያስጀምር 34 ሚሊዮን ብር ለግሷል ። 

መጋቢት 28 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ 

በኢትዮጵያ የተከሰተውን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ለመዋጋት የታወጀውን ሀገራዊ ዘመቻ ለማገዝ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የሰላሣ 

አራት ሚሊዮን ብር (አንድ ሚሊዮን ዶላር) መነሻ ድጋፍ ለማድረግ የወሰነ ሲሆን በቀጣይነት በመላው ዓለም ካሉት ደጋፊዎቹ ተጨማሪ 

የገንዘብ ድጋፍ ለማሰባሰብ የሚያስችል ልዩ መስኮት (portal) መክፈቱን ይፋ አደረገ። 

የገንዘብ ድጋፉ ኮቪድ-19ን ለመግታት ብሎም ከሀገራችን ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት የተጀመርውን ሀገር አቀፍ ዘመቻ ለማስተባበር በክቡር 

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የሚኒስትሮች ግብረ ሐይል ያወጣውን አንገብጋቢ የህክምና ቁሳቁስ ለመግዣ 

እንደሚውል የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ አሳውቋል። 

የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ሐላፊ “በሚቀጥሉት ሁለት እና ሶስት ሳምንታት በአፍሪካ እጅግ የከፋ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ 

ሊከሰት እንደሚችል እና ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያበቃ የሎጂስቲክ ቅድመ ዝግጅት የማጠናቀቅ እና ደካማ የሆነውን የጤና አጠባበቅ 

ስርዓትን ለመደገፍ የሚረዳ ከ 340 ቢሊዮን ብር በላይ አስቸኳይ የኢኮኖሚ ድጋፍ ያስፈልጋል” በማለት መግለፃቸው ይታወሳል። 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በቀዳሚነት ከያዛቸው ተልዕኮዎች አንዱ እና ዋነኛው ለችግር የተጋለጡትን ኢትዮጵያውያንን የጤና 

እንክብካቤ ፍላጎቶች ምላሽ መስጠት  ነው። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በኮሮናቫይረስ የተጠቁ የወገኖቻችን ቁጥር እንደሚያሳየው የታመሙ 43፣ 

ከበሽታው ያገገሙ 3 ሲሆኑ 2 በበሽታው ተነጥቀናል። እስከ አሁን ያለበት ሁኔታ ከቁጥጥር ያልወጣ ቢሆንም ከሌሎች በኢኮኖሚ የበለፀጉ 

የዓለም ሀገራት ተሞክሮ መገንዘብ እንደተቻለው በቫይረሱ የተጠቃው ቁጥር ማነስ እና የበሽታው ምልክቶች መዘግየት ለዜጎች መዘናጋት እና 

ቸልተኝነትን፤ ለወረርሽኙ መስፋፋት አመቺ ዕድል የሚሰጥ እንዳይሆን በማሰብ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴውን 

ጀምሯል። 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የአማካሪዎች ምክር ቤት ሰብሳቢ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረማርያም እንዳሉት     “ኮቪድ-19 በዓለም ዙሪያ 

ሁሉ እንደ ሰደድ እሳት እየተስፋፋ በመሄዱ በሀገራችን ብሎም በምድር ላይ ባለው የሰው ዘር ሁሉ ከፍተኛ ስጋት ተጋርጦበታል። በአሁኑ ግዜ 

የገጠመንን ፈተና ለመወጣት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከኮረና ቫይረስ ራሱንን እና ወገኑን መጠበቅ እና መከላከል አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው” 

ሲሉ አሳስበዋል። 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የአማካሪዎች ምክር ቤት አቃቤ ንዋይ ዶክተር ብስራት አክሊሉ በበኩላቸው “የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት 

ፈንድ ኮቪድ-19ን ለመግታት የአስቸኳይ ጊዜ ስራውን ማከናወን እንዲቻለው በጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ከሚመራው 

የብሔራዊ ኮሮና ቫይረስ ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ፣ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ ከተለያዪ የዲያስፖራ ተቋማትና ድርጅቶች እንዲሁም ከተለያዩ 



 
 

የዜና እወጃ 

 

www.ethiopiatrustfund.org 

ለተጨማሪ መረጃ፡   
ለሚዲያ ጥያቄ፡  ሀና አጥናፉ - የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ የኮምንኬሽን ስፔሻሊስት +251 955 332 933 

ግብረኃይሎች እና ግለሰቦች ጋር በመተባበር ይሠራል። ፍፁም ግልፅነትና ተጠያቂነት ባለው የአሰራር ሂደት የሚመራው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ 

ትረስት ፈንድ አጠቃላይ የገንዘብ ገቢ እና ወጪ እንዲሁም አጠቃላይ ሪፖርቶችን የያዘ ሰነድ በየጊዜው ለህዝቡ ዕይታ ያቀርባል” ብለዋል። 

ወገንዎን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመታደግ በሚያደርጉት ልገሳ እና ሌሎች ተዛማጅ ጥያቄዎች በተመለከተ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ 

ድረ-ገፅ https://www.ethiopiatrustfund.org/ ላይ ለዚሁ ተብሎ አዲስ በተከፈተው ልዩ መስኮት (portal) ተጠቅመው የገንዘብ ድጋፍ 

በማድረግ ወረርሽኙ ከወዲሁ ስር ሳይሰድ መከላከል እንዲቻል የበኩልዎን ሀገራዊ ግዳጅዎን እንዲወጡ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ጥሪ 

ያቀርባል።  

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ኮቪድ-19ን እርዳታ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ በኢ.ዲ.ቲ.ኤፍ. ቦርድ ሊቀመንበር አቶ ዛፉ እየሱስወርቅ ዛፉ እና 

ምክትል ቦርድ ሊቀመንበር ዶ/ር ምህረት ማንደፍሮ ይመራል።  

 

 

 

https://www.ethiopiatrustfund.org/
https://www.ethiopiatrustfund.org/covid-19-donation/

