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     የዜና መዋእለ 
 

መጋቢት 23 2013  
 

አኢፓእመኮ- ኢትዮጵያውያን አሜሪካ ፖለቲካዊ እርምጃ መውሰጃ ኮሚቴ በዲሞክራሲያዊ ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ 
የሚያስችል ያሰራር ስርዓት  
 

ፊላደልፊያ ፣ ፓንስልቫንያ - - የኢትዮጵያውያን አሜሪካ ፖለቲካዊ እርምጃ መውሰጃ ኮሚቴ (አኢፓእመኮ) ስራ መጀመሩን ዛሬ 
ይፋ አደረገ ፡፡ አኢፓእመኮ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ ፣ ለትርፍ ያልተቋቋመ ፣ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ጋር የማይገናኝ ፣ 
ለፖለቲካዊ ወገናዊ ያልሆነ የሕዝብ ግንኙነት ድርጅት ለኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን እና ለኢትዮጵያ አሜሪካዊያን ወዳጆች 
የተመሰረተ ድርጅት ነው ፡፡ አኢፓእመኮ ዓላማው ለአሜሪካ ሕግ አውጭዎች እና ለመንግሥት ባለሥልጣናት ፣ 
ለመንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ለአሜሪካና ለኢትዮጵያ የጋራ ጥቅም የሚጠቅሙ ፖሊሲዎችን በማውጣት ትክክለኛ ፣ 
ወቅታዊና ተግባራዊ መረጃዎችን ማቅረብ ነው ፡፡ 
 
የአኢፓእመኮ ዋና ተልዕኮ በአሜሪካ እና በኢትዮጵያ መካከል የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ማጠናከር እና ማጎልበት ፣ የጠበቀ 
የፀጥታ ትብብርን መደገፍ ፣ ጠንካራ የኢኮኖሚ ትስስርን ማጎልበት እንዲሁም ዴሞክራሲን ለማስፋፋት ፣ የሕግ የበላይነት እና 
የሰብአዊ መብቶች መከበር አብሮ መሥራት ነው ፡፡ አኢፓአክ ከመሠረታዊ አጋሮች አውታረ መረብ ጋር ይሠራል ፡፡ 
ተልዕኮአችን ጋር የተጣጣሙ የእጩዎች ምርጫን በመደገፍ በፖለቲካ እና በምርጫ ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ ገንዘብ ለማሰባሰብ 
አኢፓእመኮ ተደራጅቷል ፡፡ አኢፓእመኮ ለእያንዳንዱ ምርጫ ለአንድ እጩ 5,000 ዶላር ሊሰጡ ይችላሉ (ዋና ፣ አጠቃላይ 
ወይም ልዩ ምርጫ ) ፡፡ እንዲሁም ለማንኛውም ብሔራዊ ፓርቲ ኮሚቴ በየአመቱ እስከ 15,000 ዶላር እና በዓመት 5,000 
ዶላር ለሌላ ማንኛውም ፖለቲካዊ እርምጃ መውሰጃ ኮሚቴ መስጠት ይችላሉ ፡፡ ፖለቲካዊ እርምጃ መውሰጃ ኮሚቴ 
ከማንኛውም ግለሰብ ፣ ወይም ከፓርቲ ኮሚቴ በዓመት እስከ  እስከ 5,000 ዶላር ሊወስድ ይችላል ፡፡ አኢፓእመኮ በአሜሪካ 
ፌዴራል ምርጫ ኮሚሽን ተመዝግቧል ፡፡ 
 
በተጨማሪም አኢፓእመኮ ከሌሎች ፣ ከአሜሪካ እና ከኢትዮጵያ  ጋር የጋራ ፍላጎትን ለማጠናከር እንዲሁም የአሜሪካ እና 
ኢትዮጵያ ግንኙነትን ከእርዳታ ተቀባይ ወደ ነጋዴ አጋርነት ለመቀየር የህዝብ ግንኙነት እና የሎቢንግ ጥረቶችን ይሰጣል ፡፡ 
ከላይ የተጠቀሰው የገንዘብ ልገሳ ገደብ ለእንዲህ ዓይነቶቹ ተግባራት አይሠራም ፡፡ ኦፊሴላዊ ያልሆነ ግምቶች በአሜሪካ 
የሚኖሩትን ኢትዮጵያውያን ቁጥር ወደ አንድ ሚሊዮን ያህል ያደርሳሉ ፡፡ ትውልደ-ኢትዮጵያዊያን ስደተኞች በአሜሪካ ውስጥ 
ሁለተኛው ትልቁ (ከናይጄሪያ ቀጥሎ) የአፍሪካ መጤዎች ናቸው ፡፡ በአሜሪካ ውስጥ ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ 
ስደተኞቹ ሰፋ ያሉ ማህበረሰቦችን ለማገልገል እና መሰረታዊ የፖሊሲ ጥብቅና እንዲሰማሩ የንግድ ፣ የሃይማኖት እና የሲቪክ 
ተቋማትን በተሳካ ሁኔታ አቋቁመዋል ፡፡ 
 
በአሁኑ ወቅት አኢፓእመኮ በአሜሪካ የሚገኙ የኢትዮጵያ አሜሪካውያንን ፍላጎት ለማሳደግ በፌዴራል ምርጫ ኮሚሽን 
የተመዘገበ ብቸኛው የፖለቲካ እርምጃ ኮሚቴ ነው ፡፡  
ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ፣ ቋሚ ነዋሪ እና ሌሎች የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ወዳጆች የድር ጣቢያችንን በ 
www.aepact.org በመጎብኘት የ አኢፓእመኮ ተልእኮን ለመደገፍ እንደ አባል ፣ ለጋሾች እና መራጮች ለመቀላቀል በደስታ 
ይቀበላሉ ፡፡ 
 
በአሜሪካ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ጉዳዮች ኮሚቴ (AEPAC) (www.aepact.org) የተከፈለ እና በማንኛውም እጩ ወይም 
በእጩ ኮሚቴ አልተፈቀደም ፡፡ እኛን ያግኙን: በ info@aepact.org 
 


