
 

P.O Box 636 Kennett Square PA 19348 • info@aepact.org •  www.aepact.org 

 

 
           
 
 

           
 

የፕሬስ መግለጫ 

በአሜሪካና በመላው ዓለም ዙሪያ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን! 

በቅድሚያ የአክብሮት ሰላምታችን ይድረሳችሁ! 

በአሜሪካ አገር የመጀመሪያ የሆነውና ለኢትዮጵያና አሜሪካ የጋራ ዘላቂ ወዳጅነት መጠናከር የሚሰራ አዲስ 
የፖለቲካ አክሺን ኮሚቴ መመስረቱን ስንገልፅላችሁ ደስታችን ወደር የለውም:: የዚህ አዲስ ድርጅት 

መጠሪያ ስም “የአሜሪካና ኢትዮጵያ የፐብሊክ አክሺን ኮሚቴ” (American Ethiopian Public 

Affairs Committee -AEPAC) በመባል ይታወቃል:: ኮሚቴው በአሁኑ ወቅት በአሜሪካን ፌዴራል 
የምርጫ ኮሚሺን ሕግ መሰረት የሚጠበቅበትን ሕጋዊ ምዝገባ አጠናቆ በዛሬው ቀን ሥራውን በይፋ 

ጀምሯል::   

የዚህ ድርጅት ዋንኛ ዓላማ ከአንድ መቶ ዓመታት በላይ ፀንቶ የቆየውን የኢትዮጵያና አሜሪካ ታሪካዊ 
ግንኙነት ወደላቀ የትብብር ደረጃ ለማሸጋገርና በጠንካራ የጋራ ፍልጎት ላይ ለማዋቀር የሚረዳ ተቛም 
መፍጠር ነው:: ድርጅታችን ይህንን ዓላማውን እውን ለማድረግ መጠነ-ሰፊ ቅስቀሳና የሥራ ስምሪት 

በማከናወን ላይ ይገኛል:: በዚህ መሰረት ትውልደ-ኢትዮጵያውያንን፥ በአሜሪካን አገር ሕጋዊ በሆነ መንገድ 
የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን፥እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጅ የሆኑ አሜሪካውያንን በማንቀሳቀስ፥ እነዚህ 
ወገኖች ለኢትዮጵያ ጠንካራ ኮንስቲትወንሲ እንዲሆኑ ድርጅታችን ጥረት ያደርጋል። እነዚህ የኢትዮጵያ 
ኮንስቲትወንሲ አባላት ለኢትዮጵያ ድጋፍ እንዲጠናከር ለሚረዱና በመላው አሜሪካ ስቴቶች በየደረጃው 

ለመመረጥ ለሚወዳደሩ ዕጩዎች (ማለትም ለሎካል፥ ለፌዴራልና ፕሬዜዴንታዊ ምርጫዎች) ድምፅ  
ለመስጠት እንዲችሉ ድርጅታችን የሚጠበቅበትን አመራር ለመስጠት ተዘጋጅቷል፥፥ 

በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፥ በተለይም በአሜሪካን አገር የሚገኙ ትውልደ-ኢትዮጵያውያን 
ለዘመናት ሲመኙ የነበረውን ከማንኛውም የፖለቲካ፥ የሃይማኖትና የጎሣ ወገኝተኝነት የፀዳና በውጤትና 
በዕምነት የሚመዘን የጠንካራ ተቛም ምስረታ እነሆ በአሁኑ ወቅት እውን መሆኑን በደስታ አናበስራለን:: 
ስለሆነም ለኢትዮጵያና ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ዕኩልነትና የጋራ ደህንነት መጠናከር በተመሰረተው በዚህ 
ድርጅት ውስጥ አባል በመሆን ለጋራ ጥቅም አብረን እንድንሰራ በዚህ  አጋጣሚ በአክብሮት ጥሪያችንን 

እናቀርባለን :: እንዲሁም ለድርጅቱ የገንዘብ ዕርዳታ በመለገስና ለኢትዮጵያና አሜሪካ የጋራ ትብብር 
መጠናከር ለሚሠሩ አሜሪካውያን ዕጩዎች ድምፅ በመስጠት ለውድ አገራችን ያላችሁን ፍቅር በተግባር 
እንድትገልፁ ተጨማሪ ጥሪ አቅርበንላችሗል:: ማንኛውም የምትለግሱት ገንዘብ ለታቀደው ዓላማ ብቻ 
የሚውል መሆኑን እየጠቀስን፥ የአሠራሩና የገንዘቡ አወጣጥ ሪፖርት በየወቅቱ ለህዝቡ ይፋ እንደሚሆን 
ከወዲሁ ቃል እንገባለን:: በተጨማሪም የገንዘብ አወጣጡ በገለልተኛ ወገኖች የኦዲት ምርመራ 
የሚደረግበት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንገልፅላችሗለን::  
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ስለ ድርጅታችን ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፥ የአባልነት ምዝገባ ለማከናወንና የገንዘብ ልገሣ ለማድረግ 

የምትፈልጉ ሁሉ ወደ ድርጅቱ ድረ-ገፅ (www.aepact.org) እንዴትሄዱ ጥሪያችንን እናቀርባለን:: 

ከሰላምታ ጋር! 

ከአሜሪካና ኢትዮጵያ ፐብሊክ አክሽን ኮሚቴ የቦርድ እና  የሥራ አስፈፃሚ አባላት 

መጋቢት 23 ቀን 2013 ዓ.ም. (April 02, 2021) ፊላደልፊያ - ፔንሴልቬንያ:: 

 

http://www.aepact.org/

