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አንቺ መሞት እንጂ ማሌቀስ የሇብሽም እንዱለ ሆኖብን እንጂ… 
 
                              መታፈሪያ (ከጫንጮ) 

 

አንዴ ያስገረመኝን ገጠመኝ በዚሁ ፅሁፌ ሌተርክሊችሁ ፈቀዴሁ፡፡ አንዴ ወቅት 

ሊይ አንዴ ሕንዲዊ መምህራችን በአሇም ሊይ ዳሞክራሲ የሚባሌ ነገር የላሇባት 

አገር ታውቃሊችሁን ሲለ ጠየቁን፡፡ ሇመሌስ ስንዘጋጅ እሳቸው  ጊዜ ሳይሰጡን 

“አሜሪካ ብቻ ናት” አለ፡፡ አቤት ያኔ የሳቅነው ሣቅ አይረሳኝም፡፡ መምህራችን ግን 

ጭራሽ ተናዴዯው ያለትን አስታውሣሇሁ፡፡ “በምንም መመዘኛ ሂደ አሜሪካ 

ዳሞክራሲ የሚባሌ ነገር የሊትም፡፡  በርግጥ መመዘኛው ስሇዳሞክራሲ መሇፈፍ 

ከሆነ ላሊ ጉዲይ ነው፡፡ ተግባር ከሆነ ግን መሠረታዊውን ነገር አታሟሊም፡፡ 

ሇምሳላ በዳሞክራሲ ሥርዓት ውስጥ የፖሇቲካ ስሌጣን  ትሌቅ ግምት ይሰጠዋሌ፤ 

የፖሇቲካ ስሌጣን በሕዝብ እጅ መሆኑና አሇመሆኑ ትሌቅ መስፈርት ተዯርጎ 

መወሰዴ እስካሇበት ዴረስ በመንግሥት ሥሌጣን ውስጥ  ሕዝብ ምን ያህሌ  

ውክሌና አግኝቷሌ የሚሇው ቁሌፍ ጥያቄ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ በአሜሪካ የመንግሥት 

ሥሌጣን ቁንጮ የሆነውን ፓርሊማውን ከወሰዴን ምን ያህሌ የሕዝብ ውክሌና 

ተንፀባርቆበታሌ ብንሌ የምናገኘው ውጤት እጅግ አስዯናቂ ሆኖ ነው የምናገኘው፡፡ 

የወጣቶች፣ የሠራተኞች፣ የብሔር ብሔረሰቦች /የጥቁር አሜሪካውያን፣ የሕንዴ፣ 

የሂስፓኒክ አሜሪካውያን ወዘተ/ ውክሌና የሇም፡፡ የሴቶች ውክሌናም እኛ 

እንዴንሆን ከሚፈሌጉት ሩቡን ያህሌ እንኳ አይሆንም፡፡ በአጠቃሊይ ምክር 

ቤቶቻቸው በአብዛኛው አዛውንት ከበርቴዎች ወይም አሰሪዎች  ብቻ የተሰባሰቡበት 

ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ በፖሇቲካ ፓርቲ ተዯራጅቶ ሇመንቀሳቀስ ከፍተኛ ሃብትን 

የሚጠይቅ በመሆኑ ውዴዴሩ ውስጥ ሇመግባት ጨርሶ የሚታሰብ አይዯሇም…” 

ቀጠለ መምህሩ፡፡ እኛ ግን ጭራሽ እብዴ መስሇው ይታዩን ነበር እንጂ ከሌባቸው 

አሌመሰሇንም፡፡ ሇምን እኛ የምናውቀው አሜሪካ የዳሞክራሲ ቁንጮና ጠበቃ 

መሆኗን ብቻ ነው፣ በወቅቱ ሌባችን ሸፍቶ የነበረው ወዯዚያ ሇመሄዴ ነበር፡፡ 

ምኞታችን ሁለ ምናሇ አገራችን እንዯአሜሪካ በሆነች የሚሌ ነው፡፡ ያኔ የሳቅሁት 

በራሴ ሊይ እነዯነበር የተረዲሁት በእዴሜ ብዛት በኋሊ ነበረ፡፡ በያንዲንደ ጉዲይ 

ጥሌቅ ጥናት ያዯረገ ሁለ ግን የሚረዲው ሕንዲዊው መምህራችን የነገሩንን እውነታ 
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ትክክሇኛነት ነው፡፡ ጥሌቅ ጥናት ያሊዯረገ ወይም እውነቱን ጠጋ ብል ያሊየው ግን 

በቀሊለ በእኔ አባባሌ ሉስቅብኝ እንዯሚችሌ አምናሇሁ፡፡ 

 

ሰሞኑን አንዳ ከአሜሪካ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር፣ በማስከተሌ ዯግሞ ሂዩማን 

ራይትስ ዎች  ከተባሇው የእነሱው ዴርጅት  አገራችንን ኢትዮጵያን አስመሌክቶ 

የሰብአዊ መብቶች ተጥሰዋሌ የሚሌ ሪፖርት ቀርቧሌ፡፡ 

 

የአገሬ ሰው “አንቺ መሞት እንጂ ማሌቀስ የሇብሽም” እንዯሚሇው ሆኖ አገሬ 

ኢትዮዽያ በአሜሪካ ሊይ ጣቷን መቀሰር አትችሌም እንጂ አሜሪካ ውስጥ 

የሚፈፀመው የሰብአዊ መብት ረገጣ ወዯር የማይገኝሇት መሆኑ በተጋሇጠ ነበር፡፡ 

ግና ይህን የማዴረግ ፍሊጎቱ ወይም አቅሙ ያሇው አገር እስካሁን ያሇ 

አይመስሇኝም፡፡  

 

ቢሆንም ግን ምን ያህሌ የከፋ የሰብአዊ መብት ረጋጭ አገር እንዯሆነች በበኩላ 

ያዯረግሁት ጥናት ውጤት እጅግ አስዯንጋጭ ሆኖ ነው ያገኘሁት፡፡ ዯግሞም 

እንዯአሜሪካው የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር አሉያም እንዯሂዩማን ራይትስ ዎች 

መረጃዎቼን ያሰባሰብኩት የጥቅም ግንኙነት ካሊቸው  ግሇሰቦች /ተቃዋሚ 

ፖሇቲከኞች/ አይዯሇም፡፡ ከራሳቸው መንግሥታዊ  ተቋሞቻቸው ነው፡፡ /እዚህ ሊይ 

እነሱ ግን መንግሥታዊ መረጃዎችን ማጣራት ቀርቶ ሚዛናዊ ሇማዴረግ እንኳ 

የመንግሥትን ምሊሽ ሇማካተት አሌሞከሩም፡፡ ሇምን ቢባሌ ስሊሌፈሇጉ/  

 

የአሜሪካ መንግሥት የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ራሱን የዓሇም የሰብአዊ መብት ዲኛ 

አዴርጎ ያቀረበው በዚህ ዓመት ብቻ አይዯሇም፡፡ ሁላም በየዓመቱ የተሇመዯ 

ተግባሩ ሆኗሌ፡፡ ላሊው መታወቅ ያሇበት ጉዲይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተካሄዶሌ 

በሚሌ ሪፖርት ይፋ ያዯረገው በመሊው ዓሇም የሰብአዊ መብት ይዞታን 

የመቆጣጠርና የመከታተለን ኃሊፊነት ሇየመስሪያ ቤቶቹ ሸንሽኖ ያከፋፈሇው 

የአሜሪካን መንግሥት /የሲአይኤ አመታዊ ሪፖርት፣ የውጭ ጉዲይ መስሪያ ቤት 

ሪፖርት፣ የሰብአዊ መብት ጥበቃን አስመሌክቶ ቋሚ መግሇጫ የሚያወጣበት አካሌ 

አሊየሁም፡፡  
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በአሜሪካ ስሊሇው ተጨባጭ የሰብዓዊ መብት አያያዝ ሰፋ ያሇ ጥናት ማካሄዴ 

አቅምን የሚጠይቅ ቢሆንም በበኩላ ማሳያ የሚሆኑ ጉዲዮችን ብቻ ቀጥል 

አቀርባሇሁ፡፡  

 

በህይወት የመኖር፣ ሃብት የማፍራትና የግሇሰብ ሕይወት ጥበቃ መብት 

 

አሜሪካ ውስጥ የዜጏች በሰሊም የመኖር መብት ፣ ሃብታቸው የመጠበቅና የግሇሰብ 

ሕይወት ጥበቃ የሚባለት ነገሮች ቀሊሌ አይዯለም፡፡ ከላሊ ምንጭ ሳይሆን በራሱ 

በአገሪቱ የፍትህ ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ ሴፕቴምበር 2ዏዏ9 ታትሞ የወጣው ሪፖርት 

እንዲመሇከተው እ.ኤ.እ በ2ዏዏ8 ዓመት ውስጥ ብቻ አሜሪካ ውስጥ በነዋሪዎች ሊይ 

የተፈፀመው ኃይሌ የተቀሊቀሇበት የወንጀሌ ዴርጊት ብዛት 4 ነጥብ 9 ሚሉዮን፣ 

በንብረት ሊይ የተፈፀመ ወንጀሌ ብዛት 16 ነጥብ 3 ሚሉዮን፣ በግሇሰቦች ሊይ 

የተፈፀመ የስርቆት ወንጀሌ ብዛት ዯግሞ 137 ሺህ ነው፡፡ ኃይሌ የተቀሊቀሇበትን 

ወንጀሌ ነጥሇን ብንመሇክት እዴሜያቸው 12 ዓመትና ከዚያ በሊይ ከሆኑ 1ዏዏዏ 

ሰዎች መካከሌ 19 ነጥብ 3 በሚሆኑት ሊይ ተፈጽሟሌ፡፡ ይህንን ከሚኒስቴሩ 

ዌብሳይት /http፡ //www.ojp.usdoj.gov/ ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ በላሊ በኩሌ በዚያው 

ዓመት ከተፈፀሙት ወንጀልች/ የትራፊክ ወንጀሌን ሳይጨምር/ በተያያዘ በፖሉስ 

የተያዙት ሰዎች ብዛት ከ14 ሚሉዮን በሊይ እንዯሆነ የአሜሪካ የፌዳራሌ የወንጀሌ 

ምርመራ ቢሮ /ኤፍቢአይ/ን ዌብሳይት /http://www.fbi.gov/ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  

 

2. የሲቪሌ እና የፖሇቲካ መብቶች  

 

አሜሪካ ውስጥ የሲቪሌ እና የፖሇቲካ መብቶች ምን ያህሌ እንዯሚጣሱ ቀጥል 

የቀረቡትን መረጃዎች እንመሌከት፡፡  

 

ሇአብነት ያህሌ በኒውዮርክ ከተማ በአንዴ ዓመት ውስጥ ብቻ ከመጠን በሊይ ኃይሌ 

ተጠቅመዋሌ በሚሌ አቤቱታ የቀረበባቸው ፖሉሶች ብዛት 315 ነው፡፡ የኒውዩርክ 

ፖሉስ መምሪያ ኖቬምበር 17 ቀን 2ዏዏ9 ባወጣው የፖሉሶች የጦር መሣሪያ 
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አጠቃቀም ሪፖርት ሊይ እንዯገሇፀው በከተማይቱ ውስጥ እ.ኤ.አ በ2ዏዏ7 ብቻ 

ፖሉሶች 588 ጥይቶችን ተኩሰው፣ 1ዏ ሰዎችን ሲገዴለ በ2ዏዏ8 ዓ.ም አሃዙ ቀነስ 

በተባሇበት ዓመት የተኯሱት ጥይት ብዛት 354፣ የገዯለት ሰው ብዛት ዯግሞ 13 

ነው፡፡ ይህ እንግዱህ በጥይት የሞቱትን ብቻ እንጂ የቆሰለትን አይጨምርም፡፡ 

በተጨማሪም በቆመጥና በላሊ ነገር የተገዯለትን ወይም የቆሰለትን አያካትትም፡፡ 

በዚያ ሊይ በየጊዜው በፖሉስ የተፈፀሙ ፍፁም አረመኔያዊ ዴርጊቶች አለ፡፡ 

ሇአብነት ያህሌም የሳንሆዜ ከተማ አራት ፖሉሶች ስፕቴምበር 3 ቀን 2ዏዏ9 ዓ.ም 

በአንዴ የሳንሆዜ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሊይ የፈፀሙት ዴብዯባ ተጠቃሽ ሲሆን 

ፖሉሶቹ በቆመጦቻቸውና በጠመንጃ ስዯፍ ከ1ዏ ጊዜ በሊይ ተቀጥቅጧሌ፡፡ 

አምነሲቲ ኢንተርናሽናሌ እንዲሇው ከሆነ እ.ኤ.አ በ2ዏዏ9 የመጀመሪያዎቹ 1ዏ 

ወራት ውስጥ ብቻ በአሜሪካ ውስጥ በፖሉሶች በቴዘር ጠመንጃ የተገዯለት ሰዎች 

ብዛት 45 ዯርሷሌ፡፡ ከነዚህ መካከሌም አንደ የ15 ዓመት ታዲጊ ነበር፡፡  

 

የሕግ አስከባሪዎች የሥሌጣን መባሇግም እንዯጉዴ የበዛባት አገር ናት- አሜሪካ፡፡ 

ጉቦኝነትና አስፈራርቶ ገንዘብ መቀበሌ በአሜሪካ የላሇ የሚመስሇን ብዙዎች ነን፡፡ 

የእነሱን ያህሌ ግን በላሊ ቦታ መኖሩን እግዜር ይወቅ፡፡  

 

የእስረኞች አያያዝ በኢትዮጵያ ጥሩ አይዯሇም ብል የሚወነጅሇን የአሜሪካ 

መንግሥት የራሱን ጉዴ እናውራ ካሌን ፍፁም ትዝብት ሊይ የሚጥሇው ነው፡፡ 

ዳሴምበር 8 ቀን 2ዏዏ9 የአገሪቱ የፍትህ ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ በ2ዏዏ8 ዓ.ም 

መጨረሻ በመሊ አገሪቱ የነበረው የእስረኞች ብዛት 7 ነጥብ 3 ሚሉዮን ነበር፡፡ 

ከነዚህ ውስጥ ወህኒ ውስጥ ብቻ የሚገኙት 2 ነጥብ 3 ሚሉዮን ናቸው፡፡ ይህ ማሇት 

ከ198 አሜሪካውያን መካከሌ አንደ የሚኖረው ወህኒ ውስጥ ነው፡፡ አጃኢብ አለ! 

የእኛ እስር ቤቶች የምግብና የመኝታ ችግር አሇባቸው በሚሌ በዴህነታችን 

ሉወቅሱን ፈሇጉ እንጂ የገንዘብ ችግር በላሇባቸው የአሜሪካ እስር ቤቶች ያሇው 

ሁኔታ የሚያሳየን ሆን ብል የሰብአዊ መብት ረገጣ እንዯሚፈፀምባቸው ነው፡፡ 

ሇአብነት ያህሌ የአሜሪካ የፍትህ ሚኒስቴር ባወጣው ሪፖርት እንዯገሇፀው የእስር 

ቤት ኃሊፊዎች ሳይቀሩ በእስረኞቻቸው ሊይ ግብረሰድማዊ የአስገዴድ መዴፈር 

ወንጀሌ ይፈጽማለ። በነገራችን ሊይ አሜሪካ ውሰጥ 93 የፌዳራሌ ወህኒ ቤቶች 
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አለ፡፡ በእስር ቤቶች የሚፈፀመው የአስገዴድ መዴፈር ወንጀሌ ባሇፉት ስምንት 

ዓመታት ውስጥ በእጥፍ ጨምሯሌ፡፡ በማስረጃ ተረጋግጦባቸው በአንዴ ዓመት 

ውስጥ ጉዲያቸው በፍርዴ ቤት የታየ የወህኒ ኃሊፊዎች ቁጥር 90 በግብረሰድማዊ 

40ው የአስገዴድ መዴፈር ጥቃት በተጨማሪ ላልች ወንጀልችንም የፈፀሙ 

ናቸው፡፡ 

 

በእስር ቤት ያሇው ሁኔታ ሇኤች አይቪ ኤዴስ መስፋፋት መንስዔ እንዯሆነም 

የአሜሪካ የፍትህ ሚኒስቴርን ሪፖርት መመሌከቱ በቂ ነው፡፡ በሪፖርቱ መሠረት 

እ.ኤ.አ በ2ዏዏ8 መጨረሻ ሊይ በአሜሪካ የፌዳራሌና የክሌሌ እሥር ቤቶች ውስጥ 

2ዏ ሺህ 231 ወንድችና 1ሺህ 913 ሴት ታራሚዎች የኤች አይ ቪ ቫይረስ 

በዯማቸው ውስጥ ተገኝቶባቸዋሌ፡፡ የሚያስገርመው የሂዩማን ራይትስ ዎች ማርች 

24 ቀን 2ዏዏ9 ዓ.ም ባወጣው ሪፖርት እንዲመሇከተው እነዚህም ሆኑ ላልች 

ታራሚዎች በቂ ሕክምና አያገኙም፡፡  

 

የማይገሰሰው የዜጏች የመሌዕክት ሌውውጥ ግሊዊነት የኢንተርኔት ነፃነት 

ዯቀመዝሙር ነኝ የምትሇው አሜሪካ ዜጏቿን የመሌዕክት ሌውውጥ በመጥሇፍ 

መንግሥት የገዛ ዜጏቹን በግሊጭ የሚሰሌሌበት አገር አሜሪካ ብቻ ናት፡፡ የአሜሪካ 

የብሔራዊ ዯህንነት ዴርጅት /NSA/ በተሇያዩ የአገሪቱ ክፍልች የግሇሰቦችን 

ምስጢሮች የሚያነፈንፉ መሣሪያዎችን ተክሎሌ፡፡ በዚህም እያንዲንዶ የግሇሰብ 

የስሌክ ንግግር ፣ የፋክስ መሌዕክት፣ ኢ-ሜይሌ ወዘተ ይበረበራሌ፡፡ ይህን የምናውቅ 

ስንቶቻችን ነን? ብርበራው የተጀመረው እ.ኤ.አ በ2ዏዏ1 ሽብርተኝነትን ሇመከሊከሌ 

በሚሌ በጥቂት አረብ አሜሪካውያን ሊይ የተጀመረው ይህ የመሌዕክት ግንኙነት 

ጠሇፋ ዛሬ እያንዲንደን አሜሪካዊ ዜጋ የሚመሇከት ሆኗሌ፡፡ በዚህ ሥራ ሊይ 

የአሜሪካ የጦር ኃይሌ ሳይቀር ይሳተፋሌ፡፡  

 

የፕሬስ ነፃነት ምን ያህሌ እንዯሚታፈንና አሜሪካ ላልች አገሮችን ሇማጥቃት ብቻ 

እንዯምታሊዘንበት ተጨባጭ ማስረጃ ሊቅርብ፡፡  
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አሜሪካ በኢራቅና አፍጋኒስታን የምታካሂዯው ጦርነት ተቃውሞ እንዲይገጥመው 

በማሰብ በእነዚህ አገሮች የሚካሄዯውን የሚዱያ መረጃ የሚያቀርቡት  “ኢምቤዴዴ 

ጆርናሉስትስ“ የተባለ የቀዴሞ ወታዯሮች ስፔንታጏን ተመሌምሇው የቲቪና 

የሬዱዮ ከሜንታተሮች ሆነው እንዱሰሩ ማዴረግ ነው፡፡ ዓሊማውም “አዎንታዊ 

ትችቶችን” በማቅረብ ዕውነታውን ከዜጏች እይታ ሇመሸፈን መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ 

በዚህም የአሜሪካ ሕዝብ ጦርነቶቹን እንዱዯግፍ ሇማዴረግ ነው /ኒውዮርክ ታይምስ 

ኤፕሪሌ 2ዏ ቀን 2ዏዏ9 ይመሌከቱ/  

 

ከዚህ በሊይ ዯግሞ የአሜሪካን ብሔራዊ ጥቅም ይፃረራለ የተባለ የአረብ ሳተሊይት 

የቴላቪዥን ቻነልች ሇአሜሪካ ሕዝብ እንዲይሰራጩ የአሜሪካ የሕዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት በ2ዏዏ9 አንዴ ረቂቅ ሕግ አውጥቷሌ፡፡ ይህ በ4 ዴምፀ ተቃውሞ 

በኮንግረሱ ሙለ ዴጋፍ ያሇፈውና በሴኔቱ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት /ይፀዴቃሌ 

ተብል የሚጠበቀው ሕግ ፀረ - አሜሪካዊ ስሜትን ያራግባለ ወይም በአሜሪካ አጋር 

አገሮች ሊይ ጥሊቻና ይነዛለ የተባለ የአረብ ጣቢያዎችን ጃም የማዴረግ ስሌጣንን 

ሇመንግሥት ያጎናፅፈዋሌ፡፡ ይህን አይነቱን እርምጃ “ህጋዊ” ካባ እስኪሰፋሇት 

የመጠበቅ ትዕግስት ያሌነበረው የአሜሪካን አስተዲዯር በሉባኖስ ውስጥ በህጋዊ 

መንገዴ ተመዝግቦ የፓርሊማ መቀመጫ የያዘው የሂዝቡሊ ፓርቲ ንብረት ነው 

የሚባሇውን የቲቪ ስርጭት እንዱታገዴ ያዯረገ ሲሆን የሃማስ ቴላቪዥንም ወዯ 

አሜሪካ እንዲይሰራጭ የዯፈቃ እርምጃ ወስዶሌ፡፡ የዚህ የአሜሪካ መንግስት 

እርምጃ ሰሇባ ከሆኑት ጣቢያዎች መካከሌም አሌጀዚራም ተጠቃሽ ነው፡፡ እንግዱህ 

በአሜሪካ ሇብሔራዊ ዯህንነት ተወሰዯ የተባሇው እርምጃ በላሊ አገር ሲወሰዴ ግን 

እንዯ ሰብአዊ መብት ረገጣ ተብል በስቴት ዱፓርትመንት ሪፖርት የሚቀርበው 

በዚህ መሌኩ ነው፡፡  

 

የኢኮኖሚ፣ ማኀበራዊ እና ባህሊዊ መብቶች  

 

የአሜሪካ የሠራተኛ ጉዲይ ቢሮ ኖቨምበር 6 ቀን 2ዏዏ9 ባወጣው ሪፖርት 16 

ሚሉዮን ሕዝብ ሥራ አጥ ነው፡፡ በዴህነት ውስጥ የሚኖረው ሕዝብ 39.8 ሚሉዮን 

ነበር በ2ዏዏ8 / ዋሽንግተን ፖስት ሴፕቴምበር 1ዏ ቀን 2ዏዏ9ን ይመሌከቱ/፡፡ 
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የዴህነቱ መጠን እጂግ የከፋ ከመሆኑ የተነሳ ራሱን የሚገዴሇው አሜሪካዊ ብዛት 

እየጨመረ ሄድ በየአመቱ ራሱን የሚገዴሇው ሕዝብ ብዛት 32 ሺህ ገዯማ ዯርሷሌ / 

ታይም መጽሔት http://www.time.com/  

 

 

 

በአሜሪካ የግብርና ሚኒስቴር ኖቪምበር 6 ቀን 2ዏዏ9 ሪፖርት መሠረት በ17 

ሚሉዮን ቤተሰቦች ውስጥ  /ወይም ከጠቅሊሊው ቤተሰብ 14 ነጥብ 6 የሚሆነው/ 

የሚኖር 49 ነጥብ 1 ሚሉዮን ሕዝብ የበቂ ምግብ አቅርቦት ችግር ያሇበት ነው፡፡ 

36 ነጥብ 5 ሚሉዮን የሚሆነው ሕዝብ በኩፖን ምግብ የሚቀበሌ ተረጂ ነው፡፡  

 

የዘረኝነት ጉዲይም እንዱሁ አይጣሌ የሚያስብሌ ነው- በተሇይም በቁጥር 

አሜሪካውያንና በላልች አናሳ ብሄሮች ሊይ የሚፈፀመው የትየላሇ ነው፡፡ በቤት 

አሰጣጥ፣ በህክምና፣ በሥራ ቅጥር፣ በትምህርት፣ ወዘተ… አዴሌኦ ይፈፀምባቸዋሌ፡፡ 

ክስ ሳይቀርብባቸው ሇብዙ ጊዜ በእስር የሚቆዩ አለ ዜጎች ብዙ ናቸው፡፡ /ኒውዮርክ 

ታይምስ ኖቬምበር 2 ቀን 2ዏዏ9/ ስዯተኞች እየታነቁ በግዞት ወዯአገራቸው 

ከመሊካቸውም በሊይ እስር ቤት ውስጥ የሚሞቱ አለ፡፡ ሇምሣላ ከ2ዏዏ3 ዓ.ም 

ጀምሮ 1ዏ4 ስዯተኞች በእስር ቤት ሞተዋሌ / ወሌስትሪት ጆርናሌ ኦገስት 18 ቀን 

2ዏዏ9/   

 

የሴቶችና የህፃናት መብት   

 

ሴቶች ከወንድች ጋር እኩሌ የማኀበራዊና የፖሇቲካዊ መብት ተጠቃሚዎች 

አይዯለም፡፡ ሴቶች ከጠቅሊሊው የአሜሪካ ሕዝብ ውስጥ 51 በመቶ ያህለን 

ቢይዙም፤ አሁን በሥራ ሊይ ባሇው 111ኛው የአሜሪካ የሕግ ምክር ቤት መቀመጫ 

ያሊቸው 92 ብቻ ወይም 17 በመቶ ያህለን መቀመጫ የያዙ ናቸው፡፡  

 

በሥራ ቅጥር ሴቶች ሊይ አዴሌኦ እንዯሚፈፀምባቸውም የአሜሪካ የሥራ ዕዴሌ 

እኩሌነት ኮሚሽን ያወጣውን መረጃ መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ይኸው መንግሥታዊ 
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ዴርጅት ኖቬምበር 3 ቀን 2ዏዏ9 ባወጣው ሪፖርት እንዲመሇከተው አዴሌኦ 

ተፈፅሞብናሌ በሚሌ አቤቱታ ያቀረቡት ግሇሰቦች ብዛት እ.ኤ.አ በ2008 አም 95 

ሺህ 4ዏ2 ነው፡፡  

 

በሴቶች ሊይ የኃይሌ ጥቃትና የወሲብ ጥቃት ከሚፈፀምባቸው አገራት አሜሪካ 

ከፍተኛውን አሃዝ የያዘች አገር ስትሆን በእንግሉዝ ከሚፈፀመው በ13 እጥፍ፣ 

በጃፓን ከሚፈፀመው ዯግሞ በ2ዏ እጥፍ ብሌጫ አሊት፡፡  

 

በህፃናትም ዘንዴ የሚፈፀመው የመብት ረገጣ እንዯዚሁ አስገራሚ ነው፡፡ ሇምሣላ 

ያህሌ የአሜሪካ የግብርና ሚኒስቴር ባወጣው ሪፖርት በአሜሪካ ውስጥ 16 ነጥብ 7 

ሚሉዮን ህፃናት እ.ኤ.አ በ2ዏዏ8 በቂ ምግብ አሌነበራቸውም፡፡ ይኸውም በአሜሪካ 

ካሇው ጠቅሊሊ ሕፃናት ውስጥ ሩብ ያህለን የያዘ ነው፡፡ በዚያ ሊይ የኃይሌ ጥቃት 

ይፈፀምባቸዋሌ፡፡ በ2ዏዏ8 ዓ.ም የተገዯለ ሕፃናት ቁጥር 1ሺ494 ሲሆን እነዚህ 

እዴሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑት ናቸው፡፡ /ዩኤስቱዳይ ኦክቶበር 8 ቀን 

2ዏዏ9/  

 

የሕፃናት ጉሌበት ብዝበዛውም አያዴርስ ነው፡፡ በግሇሰቦች እርሻዎች ሊይ ተቀጥረው 

የሚሰሩ ጨቅሊ ሕፃናት ቁጥር 4ዏዏሺህ ይዯርሳሌ፡፡ ከነዚህ ውስጥ የስምንት ዓመት 

ጨቅሊዎች ይገኙበታሌ፡፡  

 

የላልች ዜጏች የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት 

 

አሜሪካ ባሊት ከፍተኛ ወታዯራዊ የበሊይነት በመተማመን የበርካታ አገራትን 

ለዓሊዊነት በመጣስና የእነዚህኑ አገራት ዜጏች ሰብዓዊ መብቶች በመርገጥ ወዯር 

ያሌተገኘሊት አገር ናት፡፡  

 

በዚያ ሊይ የዓሇማችን ቁጥር አንዴ መሣሪያ ነጋዳ በመሆን የብዙ አገራትን ዜጏች 

የምታጫርስ እስዋ ናት፡፡ የላልች አገራትን ዜጏችን በእስር ቤት በማጎር 

የምትፈጽመው የሰብዓዊ መብት ረገጣ ዘግናኝ ነው፡፡ በጓንታናሞ በሚገኙ እና 
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በላልች በርካታ እስር ቤቶች በእስረኞች ሊይ የፈፀመችው የመብት ረገጣ በላሊ 

አገር ቢፈፀም ምን ሉባሌ ይችሌ እንዯነበር ሇመገመት አይከብዴም፡፡ እስረኞችን 

ራቁታቸውን ሙለ ቀን፣ሙለ ላሉት ጏብጠው እንዱቆዩ፣ እስከ11 ቀናት እንቅሌፍ 

እንዱያጡ በመከሇከሌ፣ ሳንባዎቻቸው በውሃ በመሙሊት የተዯረጉ ቅጣቶች 

በምዴራችን ሊይ የተፈፀሙ ዘግናኝ ቅጣቶች ተምሳላት ናት አሜሪካ፡፡ እስረኞችን 

አፍኖ ሇማናዘዝ በሚዯረግ ሙከራም ብዙዎች ህይወታቸውን አጥተውባታሌ 

አሜሪካ፡፡ በሲአይኤ የሚሰጠው ሽፋን ራሳቸውን ገዯለ እየተባሇ ነው፡፡ ጉዲዩ 

ሇህዝብ ይፋ እንዲይወጣ ሲባሌ በሲአይኤ 92 የቪዱዮ ካሴቶች እንዱቃጠለ 

መዯረጋቸውንም አንረሳውም፡፡  

 

አንደ እስረኛ “የምዴራችን ገሃነም” ሲሌ በገሇፃቸው እሥር ቤቶች የብዙዎች 

ሕይወት ያሇፍርዴ ጠፍቷሌ፣ አካሊቸው ጎዴሎሌ ወዘተ…  

 

በአጠቃሊይ አሜሪካ በሰብአዊ መብት አያያዝ ረገዴ የራሷ እያረረባት የሰው 

ታማስሊሇች እንዱለ መንግሥቷ ስሇራሱ ምንም ሳይሌ ላልችን ሇመኮነን 

ይሞክራሌ፡፡ ይህንን ሇማዴረግ ግን አንዲችም ሞራሊዊ ብቃት የሇውም፡፡ ከዚህ 

በመነሳት ነው እንግዱህ የአሜሪካ የሰብአዊ መብቶች ሪፖርት በአገራችን ጉዲይ 

ጣሌቃ ከመግባት ውጭ ፋይዲ የሊቸውም የምሇው፡፡ ሪፖርቱ የሚያጋሌጠው 

የአሜሪካን ግብዝነት ብቻ ነው የምሇውም ሇዚህ ነው፡፡  

 


