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ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ካየደዎ መጽናዕቲ ከምረጋግጾ፡ ኣብ ትሕቲ ዕዴመ
ኤርትራውያን ዜፍጸም ሎ ማእሰርቲ፡ ብዴሕሪኡ ብምግዲዴ ናብ ወትሃዯራዊ ታዕሊም ምስዲዴ፡ ምስ
ኣህጉራዊ ሕጊ ዕዮ ዜጻረር ከቢዴ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ከምሎ ብመርትዖ ምንጭታትና
ኣቕሪቦሞ ኣለዉ ። ስለዙ እስከ መጀመርያ ነቶም ትሕቲ ዕዴመ ዜገልጽ ዜርዜር ኣስማትን ዴሕረ ባይታን፡
ተኣሲሮሙሉ ዜነበሩ ቦታ፡ ሕጂ ዜዕለሙሉን ለው ወትሃዯራዊ መዯበርን ዜገልጽ ሰሌዲ ከነቕዴም።
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ጠንቂ ማእሰርቲ፡ ገሊኦም ምስ ወለድም ስግረ ድብ ኣብ ዜጎዓዜሉ ዜነበሩ እዋን ብስለያ ዜተታሕዘ እዮም።
ገሊኦም ከኣ ብሚስጥራውያን ሲቪል ስለያ ብዜሃቡዎ ሓበሬታ መሰረት፡ ንስግረ ድብ ክትከደ ሓሲብኩም
ተባሂሎም ዜተኣስሩ እዮም።
ዕዴመ እሱራት፡ ዛጋታትና ክእሰሩ ከለዉ ክሊ ዕዴሚኦም ኣብ ሞንጎ 13- 14 ዓመታት ኮይኑ ትሕቲ ዕዴመ
ነይሮም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈራይ ከኣ ካብ 21 – 24 ኣዋርሕ ኣስታት ክልተ (2) ዓመት ተኣሲሮም።
ክሳብ 10/ 11/ 2017 ሎ ግዛ ናብ መዯበር ታዕሊም ኮርመናዕ ተወሲድም ይዕለሙ ኣለዉ። ንወትሃዯራዊ
ንታዕሊም ዜኸዴሉ ክሊ ዕዴሚኦም እዉን ኣብ ሞንጎ 15- 16 ዓመት ኮይኖም ጌና ትሕቲ ዕዴመ እዮም።
ቊጽሪ 3- ሎ፡ መንፈስ ግርማይ፡ ምስ ወላዱቱ ወ/ሮ ትርሓስ የማነ፡ ንሓዯ ዓመትን ትሽዓተ ወርሕን (21
ኣዋርሕ) ኣብ ሓሽፈራይ ብሓባር ተኣሲሮም ነይሮም። ይኹን’ምበር ብ- 02/ 11/ 2017 ወላዱቱ ወ/ሮ
ትርሓስ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሓ ንቦትኣ ሰዱድሙዋ። ንወዱ 16 ዓመት መንፈስ ግና ብኣንጻሩ ካብ ኣዱኡ
ፈልዮም ብ- 06/ 11/ 2017 ምስ ካልኦት ሓሙሽተ(5) ትሕቲ ዕዴመ ናብ ታዕሊም ኮር መናዕ ተላኢኾም።

ይሕጋውን ይሰብኣውን ኣትሓሕዚ “ትሕቲ ዕዴመ ”
International Labour Organization (ILO) ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ፡ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ዕዮ
ዜጻረር ይሕጋዊ ስጉምታት ወሲደ ኣሎ። ምኽንያቱ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ውዴብ ዕዮ ካብ ዜርከባ 187
ሃገራት ካብተን ብዴሌታ ዜፈረመት ሃገር እያ። (doscom 210-) ኣህጉራዊ ውዴብ ዕዮ ኣብ- 1930
ትሕቲ ዕዴመ እሱራትን ተዓለምትን ኮር- መናዕ 10/11/ 2017
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ዜተመስረተ፡ ሓዯ ካብ ቀዲሞት ትካላት ዓለምና ኮይኑ ማእከላይ ቤት ጽሕፈቱ ጀነቫ ስዊርላንዴ እዩ።
ኣህጉራዊ ሕጊ ዕዮ ቀንዱ ዕላምኡ ኣብ ሞንጎ ዋና ትካል ወይ ኣካያዱ ስራሕ ኣብ ሞንጎ ሰራሕተኛን ብሓፈሻ
ንዜህልዎም ዜምዴና ስራሕ ንክልቲኦም ዜህቦም መሰል። ብኣንጻሩ ከኣ ንክልቲኦም ሰክሞም ማዕረ ግዳታ
ዜገልጽ ናይ ዓለምና ኣህጉራዊ ሕጊ ዕዮ እዩ።
CO29 Forced Labor Convention,1930 (NO 29) PO29 Protocol of 2014 to the Force
Labor Convention,1930. CIO5 Abolition of Forced Labor Convention, 1957 (N0 105)
ኣህጉራዊ ሕጊ ዕዮ፡ ሓያል ሰብ ወይ መንግስቲ ንመሰል ትሕቲ ዕዴመ ብፍላይ ብይዴሌቱ ብምግዲዴ ኣብ
ስራሕ ይኹን ኣብ ወትሃዯራዊ ኣገልግሎት ምስታፍ ፈጺሙ ዜኽልክል ቀያዱ ኣህጉራዊ ሕጊ እዩ። ስለዙ
ኤርትራ ብዴሌታ ንዜፈረመትሉ ኣህጉራዊ ሕጊ ዕዮ፡ ብፍላይ ንመሰል ትሕቲ ዕዴመ ዜግህስ ይሕጋዊ
ስጉምቲ ከምዜወሰዯት በቶም ኣቐዱሞም ዜተገልጹ ብቑዓት ሕጋዊ መርትዖታት ክረጋገጽ ይኽእል።
ካልኣይ ምጥሓስ ሕጊ: ሃገራዊ ሕጊ ዕዮ ኤርትራ ብኣዋጅ 118/ 2001 ዜጸዯቕ ኮይኑ፡ ንመሰል ትሕቲ ዕዴመ
ብምግዲዴ ኣብ ስራሕን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ክሳተፍ ይሕጋዊ ከምዜኾነ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ
ዕዮ ሎ ዓንቐጽ ብንጹር ዯንጊጉዎ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ልዕልና ሕጊ ከምዜተረግጸ ከም ርደእ ወሲዴና፡ ግና
ንዓለም ከእምን ኢሉ ባዕሉ ብኣዋጅ ጽዯቖ ሃገራዊ ሕጊ ዕዮ ጥሒሱ፡ ንመሰል ትሕቲ ዕዴመ ብምግሃስ
ብይዴሌቶም ብምግዲዴ ናብ ወትሃዯራዊ ታዕሊም ኮርመናዕ ምስዲዴ ፈጺሙ ይሕጋዊ ስጉምቲ
ምውሳደ ብመርትዖ ቀሪቡ ኣሎ። The Labor Proclamation of Eritrea No.118/2001
ሳልሳይ ምጥሓስ ሕጊ፡ ትሕቲ ዕዴመ እሱራት ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ፍርዱ ኣይቐረቡን። ነብሶም ንምክልኻል
ንጉዲዮም ጠበቓ መዙዝም ክከራኸሩ ይኹን፡ ምስ ስዴራ ቤቶም ናይ ምርኻብ መሰሎም ፈጺሙ ተጋሂሱ።
ኣብ ኤርትራ ይሰብኣዊ ጨካን ኣትሓሕዚ እሱራት ከምሎ ግዲያት ዛጋታትናን ዓለምናን ዜምስከሮ እዩ።
ስለዜኾነ፡ ዯቅናን ዯቂ ዯቂናን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓሽፈራይ ንኣስታት 2- ዓመታት መሰሎም ተገፊፉ ብጽኑዕ
ሓለዋን ብተሪር ወትሃዯራዊ ዱሲፕሊን ተቐይድም ምጽንሖም ተጋሂደ ኣሎ። ምንጭታትና ብተወሳኺ ይብሉ
ኣብ ሞንጎ 15- 16 ዓመታት ዜርከቡ ትሕቲ ዕዴመ ተመሃሮ፡ ምስ ሃገራውን ኣህጉራውን ሕግታት ዕዮ ዜጻረር
ከቢዴ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ኣሎ። ምኽንያቱ ትሕቲ ዕዴመ፡ ማእሰርቶም ኣብ ሓሽፈራይ
ወዱኦም ንገዜኦም ኣይተመልሱን። ብኣንጻሩ ናብ መዯበር ታዕሊም ኮርመናዕ ከይድም ይዕለሙ ከምለዉ
ረጋግጽ ካየደዎ መጽናዕቲ ብመርትዖ ስለቕረቡዎ፡ ንህዜብና ክንሕብር ግዳታ ስለለና ነቓልዖ ኣለና።
ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ኤርትራ ይተገብረ የለን ይተነግረ’ምበር ከምዜበሃል፡ ምግሃስ
ሰብኣዊ መሰላት ይውስኽ ከምሎ ብሓፈሻ ኩልና ንፈልጦ ኢና። እዙ ኣብ ትሕቲ ዕዴመ ዜፍጸም ሎ ገበን
ግና ብፍላይ ብሕልና ቕሳነትን ዴቓስን ዜኸልእ ኣሰካፊ ጉዲይ እዩ። ስለዜኾነ እቲ ዜሓለፈ የከባብረናን
የረዲዴኣናን ጉዲያት ምስ ዜሓለፈት ዓመት 2017 ንግዯፎ። ንሓዱሽ ዓመተ 2018 ግና ብጽቡቕ መንፈስ
ተቐቢልና ተሃዴሶ ገይርና፡ ኣብ ቐንዱ ጉዲይ ጸላኢና ኣተኩርና ተኸባቢርና ንላለበሉ፡ ኣብ ሃናጺ ጽምድ
ኣቲና ሓይልናን ዴምጽናን ነወሃህዯሉ ብሩኽ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልና ሰናይ ምንዮትና እናገልጽና፡ ብልቦናን
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