
የዳያስፖራ ተሳትፎ 

 

 

በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በገንዘብ የተደገፉ ፕሮጀክቶች እና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት 

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ በአገር ልማትና ግንባታ ሂደት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያደርግባቸው ዋና ዋና ዘርፎች 

መካከል በሬሚታንስ መልኩ የሚያደርገው የገንዘብ ድጋፍ ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚይዝ ይታመናል:: 

በመሆኑም ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት በኢትዮጵያ የተጀመረውን ለውጥ ተከትሎ በመላው  ክፍለ አለማት 

የሚገኙ ዜጎችን ያሳተፈ በቀን አንድ  ዶላር  ለወገን ክብር በሚል መሪ ቃል የተጀመረው የትረስት ፈንድ 

ድጋፍ የገንዘብ መዋጮው  እንደቀጠለ ይገኛል ::   

 

“በቀን አንድ ዶላር ለወገን ክብር” በሚል መርህ አንግቦ በተቋቋመው	የኢትዮጵያ	ዲያስፖራ	ትረስት	ፈንድ	

በበጎ	ፈቃድ	ላይ	የተመሰረተ	ተሳትፎ	እየተደረገ	ሲሆን፤ በዚህ	መርሃ	ግብር		እኤአ እስከ ሜይ 20\2020 ድረስ 

በ93	አገሮች 	ከ25,855	ሰዎች 6,365,887.00 ዶላር ገንዘብ ተሰብሰቧል::	 	በዚህም መሠረት በአገር 

አቀፍ ደረጃ በትምህርት፣ በጤና፣ በንጹህ ውሀ መጠጥ እና በአካል ጉዳተኞች ዙሪያ ለመስራት ፕሮጀክት 

ፕሮፖዛሎች ቀርበዋል:: በነዚሁ ዘርፎች ከቀረቡት 22 ፕሮጀክቶች ውስጥ ጠቀሜታቸው ጎላ ላሉት 5 

ፕሮጀክቶች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ የኢትዮጵያ ትረስት ፈንድ ቦርድ ወስኗል:: ፕሮጀክቶቹ  ተፈጻሚ 

የሚሆኑባቸው  ክልሎችም  በኦሮሚያ ፣ በትግራይ ፣ በአፋር እና በአዲስ አበባ ጭምር እንደሆኑ ተገልጿል:: 



የዳያስፖራ ተሳትፎ 
ከዚህም በተጨማሪ ለኮቪድ 19 ወረርሽኝ መከላከያ ድጋፍ እኤአ እስከ ሜይ 20/2020 ድረስ 1,173,047 

ዶላር ተለግሷል:: 

 

በቀጣይም በዚህ ረገድ በሁሉም ዜጋ ተሳትፎ ቢደረግ አገራችን ከውጭ በብድር የምታካሂዳቸውን መካከለኛ 

ፕሮጀክቶች በራስ አቅም ፋይናንስ ለማድረግ እገዛ ከማደረጉም ባሻገር ለወገን ደራሽ ወገን መሆኑን በተግባር 

ማሳየት የሚቻልበት ሁኔታም እንዳለ ለመረዳት ይቻላል::	በመሆኑም በአውሮፓ አህጉር ያለውን የዳያስፖራ 

ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ የሚከተለውን	ሊንክ	በመጠቀም		በክሬዲት	ካርድ	አስተዋፅኦ	ማድረግ	ይቻላል::	

    https://www.ethiopiatrustfund.org  

 
 

በሌላም በኩል የዳያስፖራ ማህበረሰባችን በአገራዊ አንድነት ጥላ ስር ሆኖ በአገር ቤት ከሚኖሩ ዜጎች የተለየ 

ስነ ልቦና ፣ ማህበራዊ መዋቅር ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ፣ 



የዳያስፖራ ተሳትፎ 
ዳያስፖራው በአገር ቤት በየወቅቱ ሊቀያየር ከሚችለው የፖለቲካ ሁኔታ አንጻር ብቻ እየተቃኘና እየተፈረጀ 

ዳያስፖራውንና አገርን ሊያገናኙ የሚችሉ ድልድዮች ከመጥበብ ይልቅ እንደ ድር ክር በመጠንከር ከመብትና 

ጥቅሙ እንዲሁም ከአገራዊ ሚናው አንጻር ለአገሩ ዘላቂ በጎ ምስል እንዲይዝ ከማስቻል ረገድ የዳያስፖራ 

ማህበረሰባችን እንደ ዜጋ መብትና ጥቅም እንዳሉት ሁሉ በአገር የኢኮኖሚ ልማት፣ የሠላም እና የማህበራዊ 

ግንባታ ዙሪያ ሰፊና ገምቢ ሚና እንዳለው ይገመታል::  

ከዚህም በተጨማሪ በቤልጂየም እና ሉክዘምበርክ የሚገኙ የዳያሰፖራ ማህበረሰቦች በአገራቸው ልማት 

ዙሪያ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ድርሻ ስለሚኖረው አቅም በፈቀደ ሁሉ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት 

ለማበርከት የሚቻልባቸው አማራጭ መንገዶችን በመጠቀም ለአገራችን እድገት እና ዜጎችን ከድህነት 

ለማላቀቅ በሚደረገው ርብርብ የድርሻን ለመወጣት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ተደርሷል:: 

ከዚህ ጋር ተያይዞ በአገራችን የተከሰተውን የኮረና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል በሚደረገው የገንዘብ ድጋፍ 

ርብርብ ዙሪያ በቤልጂም እና ሉክዘምበርግ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን እና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በድምሩ 

16,790.00 ዩሮ የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆ፣ ከዚሁ ጎን ለጎን በቤልጂየም የሚገኙ ከወቅቱ ጋር ተያይዞ በተለያዩ 

አካባቢዎች ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ዜጎች ከበሽታው ጋር በተያያዘ ችግር ያጋጠማቸውን ለይቶ 

የዳያስፖራውን ማህበረሰብ በማስተባበር አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ጊዜያዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ  ከ4,500.00 ዩሮ 

በላይ የገንዘብ መዋጮ ተሰባስቧል:: 

 የዳያስፖራውን ማህበራዊ ግንኙነት በማጠናከር ችግሮች በሚያጋጥሙበት ወቅት ደግሞ እርስ በርስ ለመረዳዳት 

እና ለመደጋገፍ ብሎም የአንድነት እና የኢኮኖሚ ትስስር ለመፍጠር የሚቻልባቸውን የተለያዩ አማራጮች ለይቶ 

በአጭር፣ በመካከለኛ እና በረጅም ጊዜ ደረጃ በደረጃ ከማህበረሰቡ ጋር በመወያየት ለመፍታት በእንቅስቃሴ ላይ 

ይገኛል:: 

በመሆኑም የዳያስፖራው ማህበረሰብ የገንዘብ ድጋፍ ከማድረጉም ባሻገር አገሩን እና ወገኑን አቅም በፈቀደ 

ሁሉ በሙያ እና በእውቀት ሽግግር አስተዋጽኦ ለማድረግ ከሚችልባቸው መንገዶች ውስጥ በትምህርት፣ 

በጤና ፣ በማህበራዊ አገልግሎት ፣ በዘመናዊ ግብርና፣ በሳይንስ እና የቴክኖሎጂ ሽግግር ዙሪያ  ወደ አገር 

ቤት በመሄድ  ስልጠና በመስጠት፣ በወረክሾፕ ወይም የጥናት ሰነዶችን መረጃ በማበርከት በበጎ ፈቃድ 

አገልግሎት ለመሳተፍ  እንዲሁም ለዳያስፖራው የቀረቡ የልማት አማራጮች እና ጠቃሚ መረጃዎችን 

ለማግኘት ከዚህ በታች የተጠቀሰውን  አድራሻ መጠቀም  ይቻላል:: 

www.ethiopianembassy.be 

ማሳሰቢያ ፤  ቅጹን ከሞሉ በኋላ በኢሜይል አድራሻ    diaspora@ethiopianembassy.be  \በስልክ ቁጥር 

32-27 713 294  ሞባይል 32-484 033 83\  ቢያሳውቁን በአክብሮት እንጠይቃለን:                                     


