ብስም አላህ ሩህሩህን መሓርን ዝኾነ፡

ናይ ኤርትራ ዑለማእ ማሕበር ስርዓተ ሕጊ
ብኣላህ ቃል ክብርን ሞጎስን ንዕኡ ይኹን ብምብጋስ ።
ኣላህ ከምዚ ይብል

" شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط
: ال إله إال هو العزيز الحكيم " آل عمران
‘’ኣላህ ንሱ ንበይኑ ክምለኽ ዝግበኦ ምዃኑ ምስኪሩ ፡
መላኣኽትን እቶም ሰብ ፍልጠትን’ውን ምስኪሮም ኣብ ፍትሒ
ደው ዝበለ ብጀካ ንሱ ክምለኽ ዝግበኦ ኣምላኽ የለን ልዑልን
ጥበበኛ እዩ። (ኣልዒምራን 3:18)
ከምኡውን ነብይ መሓመድ ከምዚ ይብሉ
" ’‘ " العلماء ورثة األنبياء " " العلماء ورثة األنبياء
ዑለማእ ናይ ነብያት ወረስቲ እዮም’’
ኣብ ሕብረተሰብ ሃይማኖታውን ሞኖራላውን
ምስትኽኻልን ምዕባለን ንኽህልዎ ዘኽእል ብቕዓትን ክእለትን
ንኸጥሪ ናይ ዑለማእ ኣገዳስነትን ዝላዓለ ምዃኑ ዘየማትእ እዩ።
ኣነጺርና ንኽንገለጽ ግድን ዝኾነናን ንደቅሰባት ናብ ሓቅን
ሰናይን መገዲ ምምራሕ፡ ብዓቕምኻ ንድሌት ሕብረተሰብ
ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ሰብኣዊ ክብርታቱን
ሃይማኖታዊ መንነቱን ዝዕቅበሉን ንሓድነቱን ድሌቱን ሕጋዊ
መሰላቱን ክረክብ ዝሓተሉን ይደሊ።
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ዑለማእን ዱዓትን (ሰበኽትን) ኤርትራ ኣብ ዕለት 2627/7/1436 ሂጅሪ 15-16/5/2015 ዓ/ም ኣብ ዝገበርዎ ናይ
መስራቲ ጉባኤ ውሽጣዊ ሕጊ ብምህናጽ ጻዕሮምን ንመጻኢ
ዘለዎም ግደን ኣብ ትሕቲ ማሕበር ዑለማእ ኤርትራ ብሓላፍነት
ክሰርሑ እዮም።
ዓንቀጽ (1) ትርጉም
ኣብዚ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ነቲ ዘይተደለየ ትርጉማት ምእንታን
ከይህብ ብደቂቕ ትርጉሙን ተገሊጹ ኣሎ።
 الرابطة፡ ትርጉሙ ማሕበር ማለት ኮይኑ ኣብዚ ተደልዩ ዘሎ
ግን “ማሕበር ዑለምእ ኤርትራ” እዩ።

 النظام፡ ስርዓት ፡ ‘’ስርዓተ ሕጊ ናይ ማሕበር ዑለማእ
ኤርትራ’’ ማለት’ዩ

 المؤتمر፡ ጉባኤ፡ ‘’ማእከላይ ጉባኤ ናይዚ ማሕበር’’
 المجلس፡ ቤት ምኽሪ ፡ ‘’ቤት ምኽሪ ናይዚ ማሕበር’’
 األمانة፡ ቤት ጽሕፈት፡ ‘’ ቤት ጽሕፈት ናይዚ ማሕበር’’
ዓንቀጽ (2) ሰምን መብርህን ራእይ መልእኽትን።
- ሰም ናይ ማሕበር፡- ‘’ማሕበር ዑለማእ ኤርትራ’’
ብእንግሊዝኛ
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- መብርሂ፦ ነጻን ነብሱ ዝኽኣለ ናይ ገዛ ርእሱ
ክብርታትን ዘለዎ ኣካል።
- ራእይ፦ ንሙስልሚን ኤርትራ መርጅዕያ ክንኮኖ
- መልእኽቲ ፦ ንሓባራዊ ጥቕምታት ሙስሊሚን
ኤርትራ ምዕዋትን ከምኡውን ንዐኦም ተወኪሉ ኣብ
ዝተፈላለዩ ላዕልዎት ትካላት ርክብ ምግባርን
ብሓድነት ጻዕሮም ክዕዝዝ ምግባርን
ዓንቀጽ(3) ፡ ኣርማ
ዓንቀጽ(4) ፡ ናይ ማሕበር ዕላማ
ማሕበርና ነዞም ዝስዕቡ ንምዕዋት ይሰርሕ፡
1. ሙስሊሚን ኤርትራ ሓድነት፣ ዕብየትን ጥርናፈን
ንኽህልዎም ይጽዕር።
2. ንእስላማዊ መንነትን ንዓረብኛ ቋንቋን ንኽዕቀብን
ምግባርን ነዚኦም መንነትና ንምጥፋእ ዝዋፈር
ምቅዋምን።
3. ሸሪዓዊ ሕግታት ምግላጽ ብሕልፊ ኣብ እምነትና ኣብ
ዝትንከፍ ግዜ።
4. ንዑለማእ ምሕጋዝን ክእለታቶም ንምምዕባል ምስራሕ
5. እስላማዊ ኤርትራውያን ማሕበራት ምሕጋዝ
6. እስላማዊ ወፈያታት ምብርባርን ኤርትራዊ ሙስሊም
ምሕዋይን
ዓንቀጽ(5) ፡ መገድታት
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ማሕበርና ዕላምኡ ንምትግባር ሕጋውን ፍቑድን
መገድታት ከከም ኩነታቱ ክጥቀም እዩ።
ዓንቀጽ(6) ፡ ዋና ቤትጽሕፈት ማሕበርና
ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ነይርዎ ንግዝኡ ግን
ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ዓዲ እንግሊዝ እዩ።
ዓንቀጽ(7) ፡ ምንጭታትና
ንሕና ኣህለሱና ወልጀማዓ ምንጭና ካብ ቁርኣንን ሱናን
እዩ። መገድና ሓፈሻውን ማእከላውን ሚዛናውን ኮይኑ
ጽሑፋትና ተኸቲልና ንእምቶ ሸሪዓ ዝጠመረ እዩ።
ንወድሰብ ጥቕሚ ዝሕግዝ እዩ ብሸሪዓዊ ሚዛንን ጊዘ
ዘምጸኦም ለውጥታት ኣብ ግምት ብምእታው ፍህቅሂያዊ
ኣስተምህሮ ካብቶም ኣርባዕተ መዛህብ ብምውሳድን
ብድሕሪኦም ዝመጹ ኣኢማን ሙጅተሂዲን(ኣብ እስልምና
ኣስተምህሮም ጻዕርታት ዘካየዱን መጃምዕ ፊቅሂን በቲ
ሹሩጥን ሕግን ናይ ፊቒህ ኣስተምህሮ ማዕጾ ክፉትን
ምዃኑ ንኣምን።
ዓንቀጽ(8) ፡ ናይ ማሕበር ትሕተ ቅርጺ
ናይ ማሕበርና ትሕተ ቅርጺ ሰለስተ ጽፍሒ ኣለዎ
1. ሓፈሻዊ ኣኼባ
2. ቤት ምኽሪ
3. ቤት ጽሕፈት
ዓንቀጽ(9) ኣባልነት
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1. ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ኣባላታ ፦ እዚኦም እቶ መሰረትቲ
ኣባላት ኮይኖም በቲ ውሽጣዊ ሕግታታ ናይ ማሕበር
ብዓንቀጽ 9 መሰረት ማሕበር ዝተቐበሎም እዩ።
2. ናይ ክብረት ኣባልነት፦ ብሓልዮት ማሕበርና ዝዋሃቡ
ናይ ክብረት ኣባላት ኮይኑ ብዘለዎም መርገጽን ቦታን።
ኣባላት ክኾኑ ዕድል ትህቦም
ዓንቀጽ(10) ፡ ኣባል ክኸውን ዝደሊ ዘማልኦ ቅጥዕታት፡
1. ብሸሪዓ ዝተመረቐን ናይ ምስክርነት ወረቐት ዘለዎን
ወይ ብእስላማዊ ሸሪዓ ዝተመስከረሉን ክኽውን ይግባእ፡
2. ክልተ ካብ ኣሰስቲ ኣባላታ ኣብ እስልምና ሸሪዓ ፍልጠት
ከምዘለዎ ይምስክርሉ።
3. ናይ ማሕበርዚ ቤትጽሕፈት ብኣባልነት ዝተቐበሎ
4. ናይ ዝኾነ ጸረ እስልምና ዝኾነ ማሕበር ኣባል ዘይኮነ
5. ብዜግነቱ ኤርትራዊ ዝኾነን ወይ መሰረቱ ኤርትራዊ
ዝኾነን።
ዓንቀጽ (11) ፦ ናይ ኣባላት ግዴታታት
1. ኣብ ናይ ማሕበር ትሕተ ቅርጽን ውሽጣዊ ሕግን
ደንብታትን ውጥናትን ደው ምባል ይግባእ።
2. ኣብ ፕሮግራማትን ውሳነታትን ብመስረት ናይ ሓንጻጽ
መደባትን ብላዕለዎት ንዝመጽእ ውሳነታት ብሓላፍነት
ምስካምን።
3. ማሕበርና ዝገብሮ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ዝወሃህዶ
ብቃል ኪዳንን ስምምዕንን ኣገልግሎት ንዝህቦ ምስዓቡ።
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4. ናይ ማሕበራዊ ስነ ምግባርን ምትሕብባርን ንሕግታቱ
ብጽቡቕ ስነልቦና ምቕባልን ምትርጓሙን።
5. ብነብስኻን ብገንዘብካን ብግዜኻን ተወፋይነት ምግባር
6. ንህላውነትን ስላም ማሕበር ምክልኻል።
7. ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ዝተሞርኮሰ ምኽሪ ምሃብን ሃናጺ
ነቐፌታ ምቕራብን ካብ ሕማቕ ምኽልካልን ብጽቡቕ
ምእዛዝን።
8. ዝተወሰነልካ ገንዘባዊ ክፍሊት ኣብ ጊዝኡ ምኽፋል
ዓንቀጽ (12) ፡ ናይ ኣባልነት መሰላት
1. ማሕበርና ዝገብሮ ንጥፈታት ፕሮግራማትን ብመሰረት
ናይ ማህበር ስርዓትን ምስታፍን
2. ብመስረት ውሽጣዊ ሕግታቱ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ
ሓላፍነት ጽፍሕታት ዘለዎም ሓላፍነት ኣብ ዝስከምሉ
እዋን ምስታፍን ምትሕብባርን።
3. ሓሳባት ምግላጽን ርትዓዊ ነቐፌታን ብዘሎ ናይ
መራኸቢ መገድታት ክገልጽ ከምዝኽእል መሰላት ምሃብ
4. እዚ ማሕበር ብመሰረት ብዝሓንጸጾ ማሕበራዊ መስርሕ
ረብሓታትን ሓለፋን ይህልዎ
5. ክብርታቱን ሰብኣውነቱን ምሕላውን ምዕቃብን
ዓንቀጽ (13) ፡ ካብ ኣባልነት ምድስካል
ካብ ኣባልነት ምድስካል በዚኦም ምኽንያታት ይፍጸም
1. ካብዚ ኣባል ሕግታት ናይ ሸሪዓ እንተጥሒሱን ኣንጻር
ናይ እስላማዊ ኣስተምህሮታት እንተከይዱ።
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2. ብድሌቱ ኣባልነቱ እንተስሒቡን ተቐባልነት እንተረኺቡን
ወይድማ እንተ ሞይቱ ወይውን ሕጋዊ ኣባል ከብሎ
ዝኽእል ኩነታት እንተኣጥፊኡ፡ ወይ ብቤት ምኽሪ ናይ
ምድስካል ውሳነ እንተተዋሂቡ።
ዓንቀጽ (14) ፡ ናይ ጉባኤ ተግባራትን ናይ ውዕል ኣፈጻጽማ
ቅጥዕታትን።
ኣብዚ ማሕበርዚ እቲ ዝላዓለ ስልጣን ዘለዎ ጉባኤ ኮይኑ
ነዚ ዝስዕብ ዕማም(ተግባራት) ኣለዎ፦
1. ትሕተ ቅርጺ የውጽእ የመሓይሽን ይመዝዝን።
2. ኣባላት ቤት ምኽሪ ይመርጽ።
3. ሓደ ግዜ ኣብ ሰለስተ ዓመት ይእከብ፡ ተወሳኺ ሓደ
ዓመት ከናውሕዎ ይኽእሉ።
ዓንቀጽ (15) ፡ ናይ ቤት ምኽሪ ደረት መዝነት
ቤት ምኽሪ ሓጋግን ተቖጻጻርን ኣካል እዩ። ላዕለዋይ ስልጣን
ዘለዎን ኣብ ሞንጎ እዚ ጉባኤን ዝመጽእ ጉባኤን ዘሎ ግዜታት
እዚ ዝስዕብ ዕማማት ብሓላፍነት ይሰርሕ።
1. ቤትምኽሪ ብ21 ኣባላት ትምስረት፡ 18 ካብዚኦም ቤት
ምኽሪ ብዕጫ ይመርጾም፡ 3 ካብኦም ይምልእዎም።
2. ዕድመ መዝነት ናይ ቤት ምኽሪ ሰለስተ ዓመት እዩ።
3. ቤት ምኽሪ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ይእከብ፡ ኣድላይ
ምስዝኸውን ብኣበወንበር ቤትምኽሪ ጻውዒት ወይ
ብናይ ማህበር ዋና ጸሓፊ ወይ ብድምጺ ሰለስተ ኢድ
ናይዚ ማሕበር ኣባላት ይእከብ።
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4. ቤት ምኽሪ ንቤት ጽሕፈት ይቖጻጸርን መምርሒ ይህብ፣
ፖሊሲታቱ፣ ንጥፈታቱ፣ ይከታትልን ባጀት የጽድቕን
5. ቤት ምኽሪ ንቤት ጽሕፈት የጽድቕ፡
6. ቤት ምኽሪ፡ ናይ ቤት ጽሕፈት
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