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የምፅዓት
ደወል
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ይህ መጽሐፍ ወደ አዲሱ ሕይወት ለመሩኝ
ለጃምሺድ ሙናጂም

እና
ለፎአድ አሽራፍ

ማስታወሻ የሁን።

To
Jamshid Munajum

And
Foad Ashraf

Who Guideded Me to the New Life
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ምሥጋና

የዚህ መጽሐፍ ዋና ዓላማው በፋርስ አገር ውስጥ በተከሰተው
ነቢይ በባብና በተከታዮቹ ላይ የደረሰውን ስቃይ ለማሳየት እንደመሆኑ
ይህንኑ በቀላል አማርኛ ማንኛውም ሰው የመጽሐፉ ፍሬ ነገር ገብቶት
በጥሞና እንዲያነበው የታለመ መጽሐፍ ስለሆነ ዝግጅቱ በዚህ ዓይነት
የተጠናቀቀ መሆን አለመሆኑን ለማየት በሥራ የተጣበበ ጊዜያቸውን
መሥዋዕት አድርገው በዕርማቱ ለረዱኝ ለአቶ ግርማ ሥላሴ ዘውዱ
ከፍተኛ ምሥጋናዬን አቀርባለሁ።

እንደዚሁም መጽሐፉን በማንበብ አንዳንድ ለማስተካከያ
ጠቃሚ ሃሳብ ለሰጡኝና የሞራል ድጋፍ ላደረጉልኝ ለአቶ መሕጹን
ተድላ፣ ለዶክተር አብርሃም መድሐኔ እና ለኢንጂነር ተከስተ አሕደሮም
ምሥጋና ከፍ ያለ ነው።
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የምፅዓት ደወል

መግቢያ

በፋርስ አገር ውስጥ በሺራዝ ከተማ በአንድ ትልቅ መኖሪያ
ቤት ግቢ ውስጥ ከአስር ሺህ ሕዝብ በላይ በግንቡ ላይና በቤቱ ጣራ
ላይ ተንጠልጥሎ አንዱ በሌላው ትከሻ ላይ ተዛዝሎ ወደ ግቢው
ውስጥ ይመለከታል።

በግምት በቀትር ጊዜ ይሆናል አንድ የሠላሳ ዓመት ዕድሜ
ያለው ወጣት ሌላም ከርሱ በዕድሜ ያነሠ ወጣት የፊጥኝ ታሥረው
በብዙ ወታደሮች ታጅበው ወደ ግቢው ገቡ። ወታደሮቹ ጊዜና ፋታ
ለወጣቶቹ ሳይሰጧቸው ወዲያውኑ በሁለት የበረንዳ ምሰሶ መካከል
ግድግዳ አስደግፈዋቸው ደረታቸውን ወደ ሕዝቡ በማድረግና ትንሹን
ወጣት በትልቁ ወጣት ደረት ላይ በመደረብ እጆቻቸውን በገመድ
አሥረው በምሰሶዎቹ ላይ ወጥረው አሰሯቸው።

ከዚያም በሦስት ረድፍ በያንዳንዱ ሰባት መቶ አምሳ
ወታደሮች እንዲሰለፉ ተደርጎ ወታደሮቹም ጠብመንጃዎቻቸውን
በወጣቶቹ ላይ በትክክል አነጣጥረው በመደገን፣ ተኩስ! የሚለውን
ትዕዛዝ ይጠባበቃሉ። መቆሚያ መተናፈሻ የጠበበው ሕዝብ በሰባት
መቶ አምሳ ጥይት የተመታ ሰው ሰውነት እንዴት እንደሚሆን
ሁኔታውን ለማየት በጉጉት በሚጠባበቅበት ጊዜ ቦታው ከፀጥታው
የተነሳ አንድ ሰው ያለ አይመስልም ነበር።

ተኩስ! የሚል ትዕዛዝ ተሰማ። የሰባት መቶ አምሳ (750)
ጠብመንጃ ጥይቶች ተተኮሱ። የጠብመንጃዎቹ ድምፅ ከተማውን
ከዳርዳር አናወጠው። ከጠብመንጃዎቹ አፈ-ሙዝ የወጣው ጭስም
ከመብዛቱ የተነሣ የፀሐይዋን ብርሃን በመጋረድ አካባቢውን
አጨለመው።

የእነኛን የሁለት ወጣቶች በጥይቱ የተቦዳደሰውን ሰውነት
ለማየት ሕዝቡ ጓጉቶ ሳለ ከጠብመንጃዎቹ የወጣው ጭስ የወጣቶቹን
ሰውነት ስለጋረደው ሕዝቡ በመቁነጥነጥ በንዴት ሲያጉረመርም
የአንድ መንጋ ንብ ድምፅ ይመስል ነበር።

ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ጭሱ ከአካባቢው ገፈፈ። ሕዝቡም
ወደ ወጣቶቹ አተኩሮ ሲመለከት ትንሸኛው ወጣት ብቻ ወገቡና እጁ
የታሠረበት ገመድ በጥይቱ ምት ተበጣጥሶ እግሩ ሥር ከመውደቁ
በስተቀር ምንም ሳይሆን ከጠብመንጃዎቹ በወጣው የባሩድ ጭስ
የተበላሸውን ኮቱን ሲያራግፍና ሲጠራርግ ታዬ።
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ሕዝቡም ይህን አስደናቂና አስገራሚ ተዓምር ከተመለከተ
በኋላ ተደናገጠ። “ትልቁ ወጣት ወዴት ደረሰ? አርጎ ይሆን? በግፍ
ስለገደሉት መዓት ያመጣብን ይሆን?” በማለት አንዳንዱ ሲሸሽ ሌላው
ደግሞ የሚመጣውን ይጠባበቅ ነበር።

በዚህ ወጣት ላይ ከደረሰው ከባድ ግፍና ስቃይ ውስጥ
በቁንፅል አንዷንና አነስተኛዋን ክፍል ከዚህ በላይ ባጭሩ ብገልፀውም
በዚህ ወጣት ላይ በተደጋጋሚ የደረሰበት ጭቆናና ስቃይ በጣም
ከፍተኛ ነው። በተለይም የወጣቱን ዕምነት በተከታተሉት ሰዎች
ላይም የደረሰው አሰቃቂ ጭካኔ እስከ ዛሬ ድረስ በሰው ዘር ላይ
ያልደረሰ ከባድ ነበር።

ሁኔታውንም ይህን ታሪክ በጥሞና አንብባችሁ
እንደጨረሳችሁ እንደምትረዱት ተስፋ አደርጋለሁ።

ግዛው አጥሌ
መስከረም 1967 ዓ.ም
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ሺህ ስምንት መቶ አርባ አራት ዓመተ-ምሕረት

እ.አ.አ. በ1844 ዓ.ም ቀን ፀሐይን ቀስተ-ዳመና በከበባት፣
በሌሊቱ ደግሞ 108 ሚሊዮን ማይልስ ርዝመት የነበረው ጅራታም
ኮከብ በሰማይ ላይ ከዳር እዳር ብርሃኑን ዘርግቶ በታዬ ጊዜ በሰው
ልጅ ላይ ታላቅ ፍርሃት አሳድሮበት፣ ምንስ ልናይ ይሆን? እያለ
በድንጋጤ አጉረመረመ። የቅዱሳን መጻሕፍት ምሑራንም ይህ
ተዓምር የክርስቶስን ወይም የመሢሑን መመለስ ያበስር ይሆን? እያሉ
በመነጋገር ለጥቂት ዓመታት ያህል በጥርጣሬ ቆዩ። ይህ ጥርጣሬ
ከአንጎላቸው ውስጥ ሳይወጣ የሕዝቡም ድንጋጤ ሳይወገድ እንደ ኤ.አ
ግንቦት 24 ቀን 1844 ዓ.ም በዋሽንግተን ዲ.ሲ ሳሙኤል ሞርስ የተባለ
አሜሪካዊ ከዋሽንግተን ወደ ባልቲሞር ቴሌግራም አስተላለፈ ተብሎ
በዕለቱ ጋዜጦች ተገለጸ። የዕለቱ ጋዜጦችም በማከታተል “ይህን ቀን
ዘመናዊ ተዓምር የታየበት ቀን ነው፤ የዓለም ሕዝብ በቅጽበት ዓይን
ይገናኛል” ብለው ጻፉ። በአሜሪካና በአውሮፓ ያሉት ምሑራንም
የዕለቱ ጋዜጦች የጻፉትን መነሻ በማድረግ፣ “ይህ በዕውነት
የመጨረሻው ጊዜ ነው፣ ክርስቶስ በቅርብ ይገለጻል” እያሉ መስበክ
ጀመሩ።

የታሪክ ማስታወሻ እንደሚገልጸው ከዚህ ጊዜ በኋላ ሃሪየት
ሊቨርሞር የተባለች በጊዜው ብርቱ ተናጋሪ ሴት እንደበረዶ ነጭ በሆነ
ነገር ተከባ በዙሪያዋ ለተሰበሰቡትና በጊዜው የአሜሪካ የሕግ መምሪያ
አባሎች ለነበሩት ጭምር ሳይቀር የክርስቶስን ዳግም አመጣጥ
ሰበከች።

የዊልያም ጌት የእህት ልጅ የነበረችው ሄስተር ስታንሆኝ
የተባለችው ደፋር ወይዘሮ ደግሞ ክርስቶስ በመካከለኛው ምሥራቅ
በድጋሚ ይመጣል ብላ በማመን ቦታ ለማዘጋጀትና ወደ እርሱም
ለመቅረብ ቤቷን በሌባኖስ ከአረቦች ጋር አድርጋ አንድ ነጭ ፈረስ
ለመሢሑ፣ ሌላ አንድ ነጭ ፈረስ ደግሞ ለራሷ ገዝታ አስቀመጠች።

ምንም እንኳ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ዳንኤል በማያጠራጥር
ሁኔታ የመጀመሪያውንና የሁለተኛውን አመጣጥ ዘመኑን በትክክል
ግልጽ አድርጎ የተነበየውንና ነቢዩ ኤርምያስ ዙፋኔን በኤላም
አዘጋጃለሁ ያለው በፋርስ አገር ውስጥ መሆኑን የአሜሪካና የአውሮፓ
ምሑራን ቢያረጋግጡም ወደፋርስ አገር በመሄድ መሢሑን ለመፈለግ
ፍላጎት አላሳዩም። በእስያ ዓለም በፋርስ ውስጥ የነበሩት ምሑራን ግን
በመሐላቸው መሆኑን ስለደረሱበት ለማግኘት በጥብቅ ፍለጋ ጀመሩ።
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የጎሕ መቅደድ

አጥብቀው ከሚፈልጉት ሰዎች አንዱ ሼህ አህመድ
የሚባለው ምሑር ነበር። እርሱም በአርባ ዓመቱ ቤቱንና ወገኖቹን
ትቶ በፋርስ ባሕረ-ሰላጤ በስተ-ሰሜን ከሚገኙት ደሴቶች በአንዷ
ደሴት ላይ ተቀምጦ ፍለጋውን ለመቀጠል ተሰደደ። በደሴቷ ላይ
እንዳለም ውስጣዊ ስሜቱ ስላስገደደው ስለዚሁ ጉዳይ የተጻፉትን
ጽሑፎች በጥንቃቄ በመመርመር ዕውነቱን እስከሚረዳ ድረስ ታላላቅ
ምሑራንን በመጠየቅ የሚፈልገውን ሁሉ አገኘ ። ይህንንም ያገኘውን
ዕውቀት የሚያካፍለውን ሰው መፈለግ ጀመረ።

በዚህን ጊዜ ሠይድ ቃሲም የሚባል ጎልማሳ በበኩሉ ሼህ
አህመድን ይፈልግ ስለነበረ ከብዙ ፍለጋ በኋላ አገኘው። ሼህ
አህመድም ሠይድ ቃሲምን በማግኘቱ በደስታ ከመፈንደቁም ሌላ
የሚያውቀውን ምሥጢር ሁሉ ነገረው። “ጊዜ አታጥፋ! እያንዳንዱ
ሰዓት በሙሉ በሥራ ላይ መዋል አለበት። ሌት ተቀን ተጣጥረህ
የሰዎችን ዓይን የሸፈነውን የጥላቻና የአጉል ዕምነት መጋረጃ አንሳ።
በዕውነት ሰዓቱ ተቃርቧል” አለው።

ሼህ አህመድ፣ ሠይድ ቃሲምን ካገኘው ከጥቂት ጊዜ በኋላ
ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ሠይድ ቃሲምም የሼህ አህመድን ቦታ
በመተካት የተከታዮቹ መሪ ሆኗል። ሠይድ ቃሲም የሼህ አህመድ
ተከታዮች መሪ ቢሆንም ሼህ አህመድ ያስተምር የነበረውን
ለማስረዳት ፈልጎ ከተከታዮቹ መካከል ቁም-ነገርኛ አጣበት።
እንደዚሁም ተከታዮቹ ሁሉ ከተቆራኛቸው የአካባቢ፣ የቤተ-ሰብ፣
ችግርና ሥራ እንደዚሁም ከቀድሞ ዕምነታቸው ያልተላቀቁ ስለሆነ
ሠይድ ቃሲም ዕምነት የሚያሳድርበት ተከታይ ባለማግኘቱ በጣም
ተፀፀተ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ከተከታዮቹ መካከል ከፍተኛ ዕምነት
የነበረው በጊዜው የሠላሣ ዓመት ዕድሜ የሆነውን ሞላ ሁሴን
የተባለውን ወጣት ሠይድ ቃሲም አገኘ።

ሠይድ ቃሲምም ሞላ ሁሴንን በማግኘቱ በጣም ከመደሰቱም
በላይ ለዚህ ወጣት ልጅ ከፍተኛ አክብሮትና ፍቅር አደረበት። ያለውን
ዕውቀት በሙሉ ለማካፈል ፈልጎ ቀንም ሌሊትም ሳይለያዩ ያዋየው
ነበር።

አንድ ቀን ሠይድ ቃሲም ለብቻው እንዳለ በቅዱስ ቁርዓን
ውስጥ ስለ ዮሴፍ በተጻፈው ምዕራፍ ላይ አስተያየት እንዲሰጠው
ሞላ ሁሴን ጠየቀው። ሠይድ ቃሲምም “ይህ በግልጽ ከኔ ችሎታ
በላይ ነው። ይሁን እንጂ ያ ታላቁ ከኔ በኋላ የሚመጣው ሳትጠይቀው
ይገልጽልሃል።  የሚገልጽልህ ነገርም በጣም ከፍተኛ ግምት ስላለው
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እርሱ ዕውነተኛ የፈጣሪ ክስተት ለመሆኑም ምስክር ይሆናል” በማለት
ለጥያቄው መልስ ሳይሰጠው ቀረ። ከዚህ በኋላም ሞላ ሁሴንን በፋርስ
አገር ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን እንዲያጣራ ላከው።

ሠይድ ቃሲም ሞላ ሁሴን በሌለበት ወቅት ከተከታዮቹ
ለአንዳንዶቹ፣ አንድ ብቻ ሳይሆን ሁለት የእግዚአብሔር ግልጸቶች
የሚከሰቱ መሆናቸውን፣ ገጻቸውንም ለማየት እንደሚበቁ በመደጋገም
ተስፋ ሰጣቸው።

አንድ ቀን ሠይድ ቃሲም በድንገት ተነሥቶ በካርባላ ከተማ
የነበረውን ቤተ-መቅደስ ለመጎብኘት ወደ ካርባላ ከተማ ሄዶ በአውራ
ጎዳናው አጠገብ በሚገኘው የፀሎት ቤት የሰዓት ፀሎቱን ለማድረስ
ቆሞ ሳለ በድንገት አንድ እረኛ መጥቶ፣ ሠይድ ቃሲምን ጠጋ ብሎ“
“ከብቶቼን በማግድበት ጊዜ በድንገት እንቅልፍ ይዞኝ በሕልሜ ነቢዩ

አዳምጠኝ። ከዚህ የፀሎት ቤት አጠገብ ቆይ። በሦስት ቀን ውስጥ
ሠይድ ቃሲም የሚባል ከጓደኞቹ ጋር ይመጣል። ‘እንዲህ ተብለሃል
ብለህ ንገረው’። “ደስ ይበልህ፣ የምታርግባት ሰዓት ቀርባለችና፤ ካርባላ
በተመለስክ በሦስት ቀን ጊዜ ውስጥ ወደኔ ትመጣለህ፤ ከዚህ በኋላ
የእግዚአብሔር መልዕክተኛ የሆነው እርሱ ራሱ ይገለጻል። በዚያን ጊዜ
ዓለም በርሱ ፊት ብርሃንን ታንጸባርቃለች ‘ብለህ ለሠይድ ቃሲም
ንገረው አለኝ’” ብሎ ነገረው። ሠይድ ቃሲም ነገሩን ካዳመጠ በኋላ
ለተከታዮቹ ሁኔታውን ለመግለጽ መለስ ሲል በተከታዮቹ ፊት ላይ
የሃዘን ምልክት አየ። እርሱም “እናንተ ለኔ ያላችሁ ፍቅር በእርግጥ
ሁላችንም በተስፋ ይመጣል ብለን ለምንጠባበቀው ለእርሱ ስትሉ
አይደለምን? በተስፋ የምንጠባበቀው እንዲገለጽ እኔ እንድሞት
አትመኙልኝምን?” በማለት አጽናናቸው:: በመጨረሻም ሠይድ ቃሲም
ተከታዮቹ ፍለጋቸውን እንዳያቋርጡ አስገንዝቦ ወደ ካርባላ ተመለሰ።
ካርባላ በደረሰ በማግሥቱ ታሞ በእረኛው ሕልም እንደተነገረው ሁሉ
ከሦስት ቀን በኋላ አረፈ።

የሞላ ሁሴን ወደ ሽራዝ ጉዞ

ከሠይድ ቃሲም ተማሪዎች አንዱ የሆነው ሰው ሞላ ሁሴን
በፋርስ አገር ውስጥ ሠይድ ቃሲም ልኮት በርሱ ስም ብዙ ፍሬያማ
የሆኑ ነገሮች ፈጽሞ ካርባላ ወደ ተባለችው ከተማ በተመለሰ ጊዜ
ሠይድ ቃሲም ሞቶ አገኘው። እርሱም በልቡ ከፍተኛ ሃዘን
ቢሰማውም በተወዳጁ መሪያቸው ሃዘን ላልተጽናኑት ለሠይድ ቃሲም
ተከታዮች ሲል የብርታትና የደስታ ምልክት አሳይቶ እንዲነቃቁ
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አጽናናቸው። ይሁን እንጂ ሞላ ሁሴን እንዳሰበው ሳይሆን በሠይድ
ቃሲም ሞት ምክንያት ተከታዮቹ ይህን በሠይድ ቃሲም የተነገረውን
የእግዚአብሔር ክሰት ለመፈለግ የነበራቸው ስሜት እያደር መቀዝቀዝ
ጀመረ። ሞላ ሁሴንም የሠይድ ቃሲምን ተከታዮች በአንድነት ጠርቶ
ሰበሰባቸውና “የተወዳጁ መሪያችን ፍላጎትና የመጨረሻ ትዕዛዝ ምን
ነበር?” ብሎ ጠየቃቸው።

ከዚህም በማከታተል ሠይድ ቃሲም የነገራቸውን
አስታወሳቸው። ይኸውም፣
“1ኛ. ሠይድ ቃሲም አጠንክሮ በመደጋገም የገፋፋን ቤታችንን

በመተው መሪያችንን እንድንፈልግ ነው። ቆርጠን ከተነሣን
ደግሞ የምናገኝበትን   መንገድ ጠቁሞናል።

2ኛ. ምንፈልገው ነገር አሁን በመካከላችን ይኖራል። የርሱንም
ዕውነተኛነት እስከ መጨረሻው ድረስ ሳይታክት ለፈለገ ሁሉ
ይገለጽለታል።

3ኛ. በፀሎት ኃይልና ባለማቋረጥ ፍለጋ ካደረግን ራሱ ይመራናል
አልተባለምን?”
ብሎ ሞላ ሁሴን አስታወሳቸው። ይሁን እንጂ እነርሱ

ደካማና ተቀባይነት የሌለው መልስ ሰጡት። ለምሳሌ ያክል
ከመካከላቸው አንዱ “የኛ ጠላቶች ብዙና ኃይለኞች ናቸው” ሲል
ሌላው ደግሞ “እኛም ከዚህ ከተማ ቆይተን የሠይድ ቃሲምን ዓላማ
ማስከበር ይኖርብናል” አለ። ሦስተኛው ደግሞ “ሠይድ ቃሲም
ትቷቸው ያለፈውን ልጆችና ቤተ-ሰቦች መጠበቅ አለብኝ” አለ።

ሞላ ሁሴን ሊያበረታታቸውና ሊያግባባቸው የሞከረው
ድካሙ ሁሉ ከንቱ መሆኑን በሁኔታቸው ተረዳ። ተከታዮቹም ምን
ያህል ዕውርና ውለታ-ቢሶች እንደሆኑ አወቀ። ዳግመኛም
አለማመናቸውም፣ ርሱም በስንፍናቸውና በከንቱ ምኞቶቻቸው የተነሣ
ትቷቸው የእግዚአብሔርን ክሰት ፍለጋ ብቻውን ለመቀጠል ዕቅድ
አውጥቶ የተነገረለትን መሢሕ ለመፈለግ በራሱ በኩል መዘጋጀት
ጀመረ። ጉዞውን ከመጀመሩ በፊት በድካምና በፀሎት አርባ ቀን
አጠፋ።

ጉዞውን ከመጀመሩ ከጥቂት ቀናት በፊት የሞላ አሊና
የሠይድ ቃሲም አሥራ ሁለት ተከታዮች ሳይታሰብ መጥተው ከእርሱ
ጋር በመሆን ፍለጋቸውን አብረው ለመቀጠል ተስማሙ። ከዚያም
ጉዟቸውን ጀምረው ከቦታ ቦታ በመንከራተት ተስፋ ሳይቆርጡ
ፍለጋቸውን ቀጠሉ። ብዙውን ጊዜ ሞላ አሊ የተባለው ሞላ ሁሴንን
በመቅረብ የት እንደሚሄድና መድረሻውስ የት እንደነበረ በጥያቄ
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ያስቸግረው ነበር። አንድ ቀን ሞላ ሁሴን አድራሻውን የማያውቅ፣
ወደፊት ብቻ የሚሄድ መሆኑን ገልጾለት ሞላ አሊም የተሰጠው መልስ
መንፈሳዊ መልዕክት ሳይኖረው አይቀርም ብሎ በማሰብ በተመሳሳይ
ሁኔታ ከሰዎች ወይም ከሕብረተ-ሰቡ ለመገለልና ልቡን ለፍለጋው
ለማዘጋጀት ቆረጠ።

ሞላ ሁሴን ከሚፈልገው ጉዳይ እስከሚደርስ ድረስ
ፍለጋውን ላለማቋረጥ ወስኖ ከኢራቅ ወጥቶ ጉዞውን ወደ ፋርስ
አደረገ። ይህም የፍለጋው መጀመሪያ እንዲሆን ያሰበበት ቦታ ነበር።

እርሱም በቀጥታ በፋርስ ባሕረ-ሰላጤ በምትገኘው ቡሽር
ወደምትባለው ቦታ ለመሄድ አስቦ በመጀመሪያ አቅጣጫውን ወደ
ቡሽር ሲያቀና በኮምፓስ ላይ እንዳለች አመላካች መርፌ፣
አቅጣጫውን አንድ ነገር ወደ ሰሜን ስለመራው በእግሩ ወደ ሺራዝ
ጉዞውን ቀጠለ።

ጉዞው በጣም አድካሚ ነበር። ሆኖም እግሩ ተላልጦ
እንደምንም ብሎ ሽራዝ ደረሰ። በከተማው በር ላይ በደረሰ ጊዜ
የተከተሉትን ወንድሙንና ያጎቱን ልጅ “ልቤን አንድ ነገር ወደ
ከተማው ጎተተው፣ በምሽቱ ፀሎት ጊዜ አገኛችኋለሁ” በማለት
ወደፀሎቱ ቤት ሄደው እንዲጠብቁት ነገራቸው።

ሞላ ሁሴን ፍለጋውን በሽራዝ መፈጸሙ

ሞላ ሁሴን ወደ ከተማው በር በመጓዝ ላይ እንዳለ፣ ፀሐይ
ልትጠልቅ ስትል ዓይኑ አንድ ገጽታው ከሚያንጸባርቅ ወጣት ልጅ
ላይ አረፈ። ወጣቱም ወደ ሞላ ሁሴን ቀርቦ ፈገግታ ያልተለየውና
ፍቅር የተሞላበት ሠላምታ ካቀረበለት በኋላ በእጁ ሞላ ሁሴንን ይዞ
የርሕራሄና የፍቅር ስሜት በማሳየት እንደቆየ ወዳጅ አድርጎ
ተንከባከበው።

በመጀመሪያ፣ ሞላ ሁሴን የሠይድ ቃሲም ተከታይና የርሱን
ወደ ሽራዝ መምጣት ሰምቶ ሊቀበለው የመጣ ሰው መሰለው። ይሁን
እንጅ እንዳሰበው ሆኖ አላገኘውም። ሞላ ሁሴን ያችን ከወጣቱ ልጅ
ጋር ያሳለፏትን የማትረሳ ምሽት እንደሚከተለው ያስታውሳታል።

“ቤቱን እንድጎበኝለት ከፍ ያለና የጠበቀ ግብዣ አደረገልኝ።
ከአድካሚው ረጅም ጉዞዬ ሰውነቴን እንዳዝናና ነገረኝ። እኔ ግን ሁለቱ
ጓደኞቼ የኔን መመለስ ስለሚጠባበቁ እንዲተወኝ ይቅርታ
እንዲያደርግልኝ ጠየቅሁት። ርሱም እነርሱን ለዓምላክ ጥበቃ
ተዋቸው። በዕውነት ርሱ ከማናቸውም ነገር ይከላከልላቸዋል
ይጠብቃቸዋልም” አለኝ። ይህን ከተናገረ በኋላ ወደ እኔ መለስ አለና
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ተከተለኝ አለኝ። የጨዋነት ሆኖ የአስገዳጅነት ባሕርይ ባልተለየው
በወጣቱ አነጋገር በጣም ብጨነቅም ጠባዩ፣ የድምጹ ውበት፣ ድንቅ
ዓመሉ በቅድሚያ ባልተጠበቀ ግንኙነታችን ላይ በተጨማሪ ማረከኝ።
ወዲያው ቤቱ እንደደረስን በሩን አንኳኩቶ ሙባረክ የተባለው
ኢትዮጵያዊ የሆነው አሽከሩ በሩን እንደከፈተ ወደ ቤት ውስጥ ገባን።

ወጣቱ በጋበዘኝ ቁጥር ሥልጣንና ግርማ የተሞላበት መሆኑ
ይታይ ስለነበረ ጠልቆ ስሜቴን ነካው። ምኞቴ ሊፈጸም ይሆን?
እያልኩም እራሴን በራሴ እጠይቅ ጀመር። ሽራዝ እተባለው ከተማ
ስገባ፣ ምናልባት ወደዚህ ቤት ያደረግሁት ጉብኝት አጥብቄ እፈልገው
ወደ ነበረው ነገር ያቀርበኝ ይሆን? የሚል ጥያቄም እየተመላለሰ
መጣብኝ። ከዚህ ሁሉ መንገድ በኋላ እራሴን አዝናናሁና ከደጉ
አስተናጋጄ ጋር ሻይ ጠጣን። ሰውነቴን ሊነገር በማይቻል ሁኔታ ደስታ
ወረረው። በፀሎት ጊዜም ልቤን በሱ ፊት ግልጽ አደረግሁት።
የሚከተለውንም ፀሎት ተነፈስኩ። “አቤቱ የኔ ጌታ፣ እባክህን
ድረስልኝ፣ ከነፍሴ ጋር ታግያለሁ፣ ግን ያንተን ባለ-ቃል ኪዳን
መልዕክተኛ ላገኘው አልቻልኩም። አሁንም ቢሆን ቃል-ኪዳንህ
ዕውነት መሆኑን አረጋግጣለሁ” ፀሐይ ከጠለቀች ከአንድ ሰዓት በኋላ
ወጣቱ አስተናጋጄ ያነጋግረኝ ጀመር። ‘እንደመሪያችሁ የምትቆጥሩት
ሠይድ ቃሲም ከሞተ በኋላ ይተካዋል ብላችሁ የምታምኑትስ ማንን

ቤታችንን በመተው በየቦታው ተበታትነን የዓምላክን መልዕክተኛ
እንድንፈልግ አዞናል። በዚህም መሠረት ወደ ፋርስ ተጉዣለሁ።
አሁንም በፍለጋ ላይ ነኝ  ብዬ መለስኩለት ‘እርሱም የአምላክ
መልዕክተኛ ነው ሊያሰኝ የሚያስችለውን ነገር መለያ ይሆናችሁ ዘንድ

ሠይድ ቃሲም የሰጠንን ምልክቶች አንድ በአንድ ቆጠርኩለት።

ወጣቱ ልጅ ጥቂት ቆየና በሚከተሉት ቃላት አስደነገጠኝ።
“እነሆ ተመልከት! እነዚህ አንተ ያልካቸው
ምልክቶች ሁሉ በግልጽ እኔ ላይ የሚታዩ
ናቸው” አለኝ።

ከዚህ በኋላ ሠይድ ቃሲም የገለጸልንን ምልክቶች አንድ
በአንድ ማመዛዘን ጀመረ። በመጨረሻም የተሰጡት ምልክቶች ሁሉ
በርሱ ላይ እንደሚታዩ አስገነዘበኝ። እኔም በጣም ከመደነቄ የተነሣ
በጥልቅ ስሜት ተመስጬ በዝግታ ተመለከትኩት። ጥርጣሬ
ስላደረብኝ “ይህ ያ የምንጠብቀው ታላቁ ሰው ነው?” አልኩ።
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እነዚህ ቃላት ገና ከአፌ እንደወጡ ልገልጸው በማልችለው
ፍርሃትና ፀፀት ተዋጥኩ። በተቻለኝ መጠን ራሴን አረጋጋሁና
አቋሜንም ለወጥኩና አስተናጋጄን በሚቻለኝ መጠን በታላቅ ትሕትና
የሚከተለውን መልስ ልሰጠው ወሰንኩ። “አባባልህን በማስረጃ
ለማረጋገጥ ፈቃደኛ ከሆንክ ንግግርህ ልቤን አስጨንቆታልና
ከጥርጣሬ ታድነኛለህን?” ብዬ ለመጠየቅ ቆርጬ ነበር። ሆኖም ሞላ
ሁሴን በተጨማሪ ያ ዕውነተኛው ታላቅ መልዕክተኛ ነኝ ለሚለው
ሁለት መመዘኛ ነጥቦች ነበሩት። የመጀመሪያው በጣም ከባድና
ምሥጢር የሆኑትን የሼህ አህመድንና የሠይድ ቃሲምን ትምህርቶች
የያዘ ነበር። ማንም ችሎታ አለኝ የሚል ሰው የዚህን ውስብስብ
ምሥጢር በቅዱስ ቁርዓን ከዮሴፍ ምዕራፍ ካለው መግለጫ ጋር
በማስማማት መፍታት ይኖርበታል። ሞላ ሁሴን የዚያችን ጊዜ
ጥርጣሬውን በሚከተሉት ቃላት ገልጿል።

“ስለ እነዚህ ነገሮች ሃሳብ ይዞኝ ሳወጣና ሳወርድ ወጣቱ
የሚከተለውን አስረጂ ሰጠ” ‘ልብ ብለህ ተመልከት፣ በሠይድ ቃሲም

አልኩት። ርሱም ተስማምቶ መጽሐፉን ተቀብሎ አልፎ አልፎ
አንዳንዶቹን ገጾች ከተመለከተ በኋላ አጠፈና መናገር ጀመረ። በጥቂት
ደቂቃዎች ውስጥ በኃይልና በሚማርክ ሁኔታ ያስጨነቀኝን ችግር
ፍቺውን በመንገር አስወገደልኝ። በተጨማሪም በሼህ አህመድና
በሠይድ ቃሲም ጽሑፎች ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ዕውነትን የያዙ
ነገሮችን ገለጸልኝ። በኋላም ወደኔ በፈገግታ ተመለከተና፣ “አሁን
የዮሴፍን ምዕራፍ ለማስረዳት ጊዜው ነው” ብሎ ብዕሩን አነሳና
በሚያስደንቅ ፍጥነት ስለ ዮሴፍ ታሪክ መግለጫ የመጀመሪያውን
ምዕራፍ አከናወነ ብሎ ሞላ ሁሴን በጊዜው ያጋጠመውን ሁኔታ
በማብራራት ገልጿል። ሠይድ ቃሲም ለሞላ ሁሴን የዮሴፍን ምዕራፍ
ሳይጠየቅ ይገልጽልሃል ብሎት የነበረው ተፈጸመ። ለአንድ አፍታ
እንኳ ለማሰብ ቆም ሳይል ዐረፍተ-ነገሮቹ ከብዕሩ ይፈልቁ ነበር።

“በድምጹ ተማርኬና በደስታ ተሞልቼ ሳለሁ እንድቀመጥ
ከነገረኝ በኋላ በዚህ ሁኔታህ የሄድክ እንደሆነ የሚያይህ ሁሉ ይህ
ወጣት አብዷል ይልሃልና” ቆይ አለኝ። ይኸውም የተፈጸመው እ.ኤ.አ
ግንቦት 22 ቀን 1844 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ12 ደቂቃ ላይ ነበር።
በዚህ ምሽት ወጣቱ ለሞላ ሁሴን “በሚመጡት ዘመናት ይህቺ ሰዓት
ከበዓላት ሁሉ በላይ ደምቃ የምትከበር ትሆናለች” አለው።

ክርስቶስ በመጀመሪያ መልዕክቱን የተናገረው ለዓሣ
አጥማጆች እንደነበረ ሁሉ ይህም ወጣት መልዕክቱን መጀመሪያ
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ያሰማው ለአንድ ትሑት ተመራማሪ ሞላ ሁሴን ለሚባለው ወጣት
ነበር። ራሱ ሞላ ሁሴን ከአሊ መሐመድ /ባብ /ጋር በተገናኘ ጊዜ
በርሱ ላይ ያሳደረውን ስሜት ሲገልጽ፡-

“በቃላቱ ታሥሬ ተቀመጥኩ። ጊዜውንም ሁሉ ዘነጋሁት።
ይህ ዕውነት  በኔ ላይ ያረፈ ወደኔ የተወረወረው መብረቅ ነበር። ከዚያ
በኋላ አድናቆት፣ ደስታ፣ ፍርሃትና መገረም ተፈራረቁብኝ። ከሁሉም
በላይ ደስታና ኃይል ተሰማኝ፣ ወደ አዲስ ሰውነትም ተለወጥኩ” ሲል
በማስታወሻው ውስጥ አስፍሮታል።

ሞላ ሁሴን ሕይወት ሰጭ በሆነው ሰው ፊት በመገኘቱ
የተሰማውን የውስጥ ደስታና ፀጥታ ሲያስታውስ አይረሳውም።

“ከፍ ባለ ስሜት ተውጨ በገነት የሚገኙ ደስታዎች ሁሉ የኔ
እንደሆኑ ቆጥሬ ነበር። ከባድ ሥራና ጭንቀት በሌለበት ቦታ የነበርኩ
መስሎኛል። ሠላም! ሠላም! የሚል ቃል ብቻ ከወጣቱ /ባብ/ አንደበት
ሲነገር ብቻ ይሰማኛል” ብሎ ስለዚያች ታሪካዊ ምሽት ለጓደኖቹ
ተርኮላቸዋል። ባብ በመጀመሪያ በሱ ላመነው ሞላ ሁሴን፣ ባቡል-ባብ
የባብ በር (ወይም የበሩ በር) የሚል ስም ሰጠው። በዚያች ሰዓት
በጻፈለት ቅዱሳት መጻሕፍት የተነገረው ትንቢት ሁሉ ስለርሱ መሆኑን
ገለጸለት፤ አወጀም። ርሱም አዲስ ዘመን ለመክፈት የመጣ መሆኑን
ነግሮ ስሙም ባብ ትርጓሜውም በር ማለት መሆኑን ገለጸ።
ትምሕርቱም በአዲሱ ዘመን አንድነት እንዲኖርና በዚህ ዘመን ሁሉም
ሰዎች በወንድማማችነት የሚኖሩበት መሆኑን ለሞላ ሁሴን
አስረዳው። ይህንን ከነገረው በኋላ ባብ ሞላ ሁሴንን እንዲህ በማለት
አስጠነቀቀው። “ለጓደኞችህም ሆነ ለሌላም ሰው ያየኸውንም ሆነ
የሰማኸውን እንዳትናገር። በመጀመሪያ አሥራ ስምንት ሰዎች
በፈቃዳቸውና በፍላጎታቸው እኔን መፈለግ፣ ዕምነቴን መቀበል፣
የተልዕኮዬን ዕውነተኛነት ማወቅ አለባቸው። ቁጥራቸው በሞላ ጊዜ
የአምላክን ቃል እንዲያስተምሩ እንልካቸዋለን” አለው።

ለሞላ ሁሴን ያ ረጅሙ የፍለጋው ጉዞው መፈጸሚያ ሆኖ
ሃሳቡ ሁሉ ወደ አንድ ቦታ ብቻ ተሰበሰበ። ሞላ ሁሴን ሲናገር፡-
“በሚያንቀጠቅጥ ኃይሉም ተዋጥኩ፣ በዚያን ምሽት እንቅልፍ ከኔ ሸሸ፣
ደስ ከሚለው ድምጹ በሚወጣው ዜማ ተማረኩ። ከስሜቶቼ ሁሉ
ከፍተኛው የደስታ ስሜትና ተጨማሪ ኃይል አገኘሁ። ሰነፍና ደካማ፣
የተዋረድኩና ፈሪ እንደነበርኩ ተሰማኝ። በዚያን ጊዜ ለመራመድ
አልቻልኩም። እጆቼና እግሮቼ ተንቀጠቀጡ፣ ሰውነቴን አደሰው፣
አነቃቃው፣ የዓለምን ወኔና ኃይል ያገኘሁ መሰለኝ፣ ሕዝቦችና ገዥዎች
ሁሉ በኔ ላይ እንዲነሱ ቢደረግ ያለፍርሃት እነርሱን የምቋቋም መስሎ
ተሰማኝ። ዓለም በእፍኝ የተዘገነች አቧራ መሰለችኝ። የገብርኤልን
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ድምጽ ወክዬ እንደምጣራም መሰለኝ፤ ‹ንቁ የጥዋት ፀሐይ ወጥቷልና፣
ተነሱ የሱ ሕላዌ ተገልጿልና፣ የቡራኬውም መንገድ በሰፊው
ተከፍቷልና፣ እዚያ ግቡ የዓለም ሕዝቦች ሆይ የሚጠበቀው
መጥቷልና” በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኜ የርሱን ቤት ትቼ ሄደኩና
ወንድሜንና የአጎቴን ልጅ አገኘኋቸው። የባብ ቃላት የደስታ
ደወላቸውን በልቤ ውስጥ “የልብህን ፍላጎት ሰለፈጸመልህ ለአምላክ
ምሥጋና አቅርብለት” እያሉ ይደውላሉ።

ሞላ ሁሴን ከባብ የተሰጡትን ትዕዛዛት በማክበር አዲስ ነገር
ማግኘቱን ለማንም ሳይገልጽ ትምሕርቱን እንደተለመደው በማስተማር
ላይ እንዳለ የሼህ አህመድ ተከታዮች የነበሩት ከበውት በአዲስ
መንፈስ የሚያስተምረውን ያደንቁ ጀመር።

ሞላ አሊ የሞላ ሁሴን ወዳጅ

ሞላ ሁሴን ከባብ ጋር ስላሳለፈው ጊዜ ሲያወሳ፣ በየጊዜው
ባብ እየጠራኝ ከርሱ ጋር በደስታ አንዳንድ ሌሊት አሳልፍ ነበር።
እስከ ጠዋት ነቅቼ እግሩ አጠገብ ተቀምጬ፣ በንግግሩ በመማረክ
የዓለምን ነገር እረሳ ነበር። እነዚያ ውድ ሰዓታት እንዴት በችኮላ
እንደሚበሩ አይታወቀኝም። በነጋ ጊዜም ካለፍላጎቴ ከአጠገቡ
እንድሄድ ብገደድም፣ ቀን ደግሞ የምሽቱን ሰዓት በታላቅ ናፍቆት
እጠባበቃለሁ። ሲነጋ ግን ሁሌ የኀዘንና የቅሬታ ስሜት ይሰማኝ ነበር።
ከምሽቱ ጉብኝቶቼ በአንደኛው ዕለት፣ አስተናጋጄ የሚከተለውን ቃል
ነገረኝ፤ “ነገ አሥራ ሦስቱ ያንተ ጓደኞች ይገባሉ። ለእያንዳንዱ
የሚቻልህን ያህል ፍቅርና ርሕራሔ አሳያቸው፣ አለኝ፤ “ባብ
እንዳለውም በሚቀጥለው ቀን ጠዋት የቅርብ ወዳጁ ሆነው ሞላ አሊ
ከአሥራ ሁለት ጓደኞቹ ጋር ሽራዝ መግባቱን ሰማሁ” ብሏል። ሞላ
አሊ፣ ሞላ ሁሴን ያደረገው ታላቅ  ለውጥና በፊቱ ላይ ይታይ
በነበረው ማንጸባረቅና የተዝናና ስሜት ከመገረሙም ሌላ
የሚፈለገውን ያን ዕውነተኛን ነገር ወይም ሐቅ አግኝቶ ይሆናል
ብሎም በመጠራጠር “እንዴት ነው ሰዎችን ተዝናንተህ
የምታስተምረው? ፍርኀትና ጭንቀት ከፊትህ ላይ አይታይም።
ካገኘኸው ነገር ጥቂቱን እንኳ እንድታካፍለኝ እለምንሃለሁ። ልቤ
ሲመኝ የቆየው ያን ስለሆነ ጥሜን የሚያረካው ርሱ ብቻ ነው”
አለው። ሞላ ሁሴን ግን “ይህን ነገር እንዳደርግልህ አትለምነኝ” ብሎ
ሞላ አሊን በተራው ለመነው፤ “ዕምነትህ በአምላክ ከሆነ ርሱም ራሱ
በዕውነት እርምጃዎቻችሁን ይመራቸዋል” አለው።

በሞላ ሁሴን ላይ ይታይ የነበረው ፈገግታ ታላቅ ስለነበረ
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ሞላ አሊ የዚህን ምሥጠር ሳያውቅ መቆየት አዳገተው። በጾምና ፀሎት
ከወዳጁ የለየውን መጋረጃ ለመግለጥ ፈለገ። ይህ በሆነ በሦስተኛው
ቀን በጥልቅ ፀሎት ተውጦ ሳለ ለሞላ አሊ ራዕይ ታየው። ራዕዩም፣
በድንገት አንዳች ብርሃን መሰል ታየውና ወዲያውኑ ጠፋበት። ወደር
የሌለውን ድምቀትና ውበት እያደነቀ ወደ አንድ በር እስኪመራው
ድረስ ተከትሎት እያለ ብንን አለ። ሞላ አሊ ሲነቃ አንድ ነገር ከርሱ
እንደተወሰደበት ዓይነት ያለ ስሜት ተሰማው። ምንም እንኳ ጊዜው
እኩለ-ሌሊት ላይ ቢሆንም ሞላ አሊ ፊቱ በደስታ ፈክቶ ወደ ሞላ
ሁሴን ዘንድ ሮጦ በመሄድ ራሱን በጓደኛው ክንድ ላይ ጣል አድረጎ
“አገኘሁት!” አለው። ሞላ ሁሴን፣ ሞላ አሊ በመጨረሻ ዕውነተኛውን
እንደደረሰበት ስለገባው በፍቅር ስሜት አቀፈውና “ወደዚህ ስለመራን
አምላክን እናመሠግነዋለን” ብለው ሁለቱም ፀሎታቸውን አደረሱ።
በዚያኑ ዕለት ጠዋት ሲነጋ ሞላ ሁሴን ሞላ አሊን አስከትሎ ወደ ባብ
መኖሪያ ቤት አመሩ። መግቢያው ላይ የባብ  አገልጋይ ኢትዮጵያዊው
አሽከሩ ሙባረክ ተቀበላቸው። ርሱም ወዲያውኑ ስላወቃቸው
በሚከተለው ቃል ሠላምታ ሰጣቸው፡-

“ከመንጋቱ በፊት በሩን እንድከፍትና ደጃፉ ላይ እናንተን
ለመቀበል እየተጠባበቅሁ እንድቆይ ታዝዣለሁ። ሁለት እንግዶች
በጠዋት ይመጣሉ፤ እንደኔው ሁነህ በኔ ስም በደንብ በሚገባ
ተቀበላቸው። እንደኔም ሆነህ ‹በአምላክ ስም ወደዚህ ግቡ › በላቸው
ተብያለሁ” አለ።

የሞላ አሊ ከባብ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ መገናኘት፣ ሞላ
ሁሴን ከባብ ጋር መጀመሪያ ሲገናኝ ከነበረው ስሜት ጋር ሲወዳደር
ልዩነት ነበረው። በመጀመሪያ ባብ ሞላ ሁሴንን ባገኘው ጊዜ
የተላከበትን ምክንያት ሰምቶ እንዲያረጋግጥ፣ እንዲያጠናና
እንዲመዝን ነግሮት ነበር። በዚህ በአሁኑ ግንኙነት ጊዜው ግን ቀድሞ
የተደረጉት ነገሮች ሁሉ ተረስተው ፅኑ ፍቅርና የወንድማማችነት
ስሜት በመካከላቸው ይታይ ነበር። ሞላ አሊም ያች የነበረባት ክፍል
በባብ ንግግር ሕይወት የምትሰጥ መምሰሏን ገልጿል።

ኮዱስ (ቅዱስ)

ውጤቱ የተላከላቸው ሞላ ሁሴንና ሌሎቹ አሥራ ሦስት
ጓደኞቹ ብቻ አልነበሩም። በሠይድ ቃሲም ብርታትና አበረታችነት
የአምላክን መልዕክተኛ ለመፈለግ ወደ ሽራዝ ከተጓዙት አንዱ የሃያ
ሁለት ዓመት ዕድሜ የነበረው ወጣት ሞላ መሐመድ አሊ/ኮዱስ/
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ነበር።
ይህ ወጣት በማዛንዳራን አውራጃ ውስጥ ባርፉሩሽ

በምትባል ከተማ ውስጥ ተወለደ። በልጅነቱ ወራት አባቱ አካ
መሐመድ ሳሊ ቢሞትበትም ኮዱስ ለመማር በጣም ጉጉ ስለነበረ
የሠይድ ቃሲምን ትምህርት በካርባላ ይከታተል በነበረ ጊዜ
በትምህርቱ ወራት በጣም የላቀና የተለየ ተማሪ ሆኖ ነበር። ይህ ልጅ
የአምላክን ክስሰት ለመፈለግ ርሱም በበኩሉ ሲጓዝ በታሪክ
እንደተገለጸው ሳያስበው መንገዱን ወደ ሽራዝ አቀና።

ባብ ለሞላ ሁሴን አንድ ሰው ወደ ርሱ የሚመጣ መሆኑንና
የመጨረሻው ደቀ-መዝሙር መሆኑን ነግሮት ስለነበር ሞላ አሊ ባብን
ባገኘው ዕለት ማግሥት ባብ ከሞላ ሁሴን ጋር ሲንሸራሸር መንገዱ
ያደካከመውና ቆሻሻ ልብስ የለበሰ አንድ ወጣት አጋጠማቸው።
ወጣቱ፣ ሞላ ሁሴን የሠይድ ቃሲም ተማሪ መሆኑን ስለሚያውቅ ወደ
እርሱ ተጠግቶ ሠላምታ ከሰጠው በኋላ ወዲያውኑ የሚፈልገውን
የአምላክ ክሰት አግኝቶት እንደሆነ ጠየቀው። ሞላ ሁሴን ዕውነቱን
ለመግለጽ ያልተፈቀደለት ስለሆነ ጥያቄውን እንዳልሰማ በመምሰል
ሌላ ሌላ ነገር ለማውራት ሞከረ። ሆኖም አልተሳካለትም።
ምክንያቱም ወጣቱ ባብን በስሜት ስላወቀው ነበር።

“ዕውነቱን ከኔ ለመሸሸግ ትሞክራለህ ርሱ መሆኑን መንፈሴ
ነግሮኛል። ከርሱ በቀር በምሥራቅም ሆነ በምዕራብ ማንም
የእግዚአብሔር መልዕክተኛ እንደሌለ ተረድቻለሁ” አለው።

ሞላ ሁሴን በጣም ተደንቆ ልጁን ይተወውና የሰማውን ሁሉ
ለባብ ነገረው። ባብ የኮዱስን መምጣት ቀደም ብሎ
ስለሚያውቅ፣“ባሳየህ ፀባይ አትደነቅ፣ ከርሱ ጋር በመንፈስ ግንኙነት
ነበረኝ፣ አውቀዋለሁና ወደርሱ ሄደህ ከኔ ዘንድ እንዲመጣ አድርገው”
ብሎ አለው።

ታሂሬ

ከአሥራ ስምንቱ ደቀ-መዛሙርት አሥራ ሰባቱ ባብን በግል/
በግንባር አግኝተውት የአምላክ ክሰት መሆኑን ሁላቸውም
ተቀብለውታል። የቀረችው አንዲት ሴት ብቻ ነበረች። ይህችም ሴት
ግጥምና ጥቅሳ-ጥቅስ በመጻፍ ተሰጥኦ የነበራት፣ ፍርሐት የሌለባትና
ደፋር በከተማው ከሚገኙት ጓደኞቿ እንደ ተዓምረኛ የምትታይ
ስሟም/ኩራትላይን/ታሂሬ/ የምትባል ነበረች። አባቷ ሐጂ ሞላ ሳላና
አጎቷ ሐጂ ሞላ ሞሐመድ ታኪ ከታወቁት ሊቃውንት መካከል
ቢሆኑም ከሌላው አጎቷ ሐጂ ሞላ አሊ በስተቀር አባቷና አጎቷ የሼህ
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አህመድንና የሠይድ ቃሲምን ትምህርት በጣም አጥብቀው ይቃወሙ
ነበር።

አንድ ቀን የሌላኛው አጎቷን የሞላ ጃባድን ቤት
በምትጎበኝበት ወቅት በመጻሕፍት ቤቱ ውስጥ በሼህ አህመድና
በተከታዩ በሠይድ ቃሲም የተጻፉ በጣም የሚያስደስቱ መጻሕፍት
አገኘች። ርሷም መጻሕፍቱን ለማንበብ ፈልጋ አጥብቃ ስለጠየቀችው
አባቷ እነዚህን መጻሕፍት ስታነብ ቢያገኛት ደስ እንደማይሰኝ እንደ
ምክር ገለጸላት። ይሁን እንጅ መጻሕፍቱን ቤቷ ወስዳ
እንድታነባቸውና እንድታጠናቸው ለምና ወሰደቻቸው። ያገኘቻቸውን
መጻሕፍት በሙሉ ካነበበች በኋላ ሼህ አህመድ ቢሞትም ሠይድ
ቃሲም በካርባላ መኖሩን ስለተረዳች ኩራቱላይን /ታሂሬ ከርሱ ጋር
መጻጻፍ ጀመረች። ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀውን የአምላክን ክሰት
ለማግኘትና ለማወቅ የበለጠ ጉጉት ስላሳደረባት ስለዚሁ ጉዳይ
ከሠይድ ቃሲም ለመማር ወደ ካርባላ ለመሄድ ወሰነች/ፈለገች። አባቷ
ግን በፍጹም እንደማይፈቅድላት ታውቅ ነበር። የሆነ ሆኖ በአባቷ
ዕርዳታና ማግባባት ቤተ-ሰቦቿም ወደ ካርባላ እና ናጃፍ ጉዞ
ብታደርግ የዱሮ ሃሳቧን እንዳትለውጥ ያደርጋታል ብለው በማሰብ
ካርባላና ናጃፍ የተባሉትን ቅዱስ ሥፍራዎች ለመጎብኘት በደስታ
ፈቀዱላት። የርሷ ዕውነተኛ ዓላማ ግን ሠይድ ቃሲምን ለመጎብኘት
እንደሆነ አልተረዱትም ነበር።

ታሂሬ ሠይድ ቃሲምን ለመጎብኘት በጣም ጉጉት ስላደረባት
ርሱን ፍለጋ እ.ኤ አ በ1843 ዓ.ም ጉዞዋን ጀመረች። በዚያን ጊዜ
የምታስበው የአምላክን ክስሰት የተስፋ ቃል ለመስማት ብቻ ነበር።
ታሂሬም ይህ በተስፋ የሚጠበቀው የአምላክ ክስሰት በተገለጸ ጊዜ
እርሱን ለማገልገል የመጀመሪያ ሴት ለመሆን እንደምትመኝ ለአጎቷ
የነገረችውንም በጉዞዋ ላይ እንዳለች አስታውሳ፣ ያለችውም፣

“መቼ ይሆን ጊዜው የሚመጣው፣ አዲስ ሕግጋትስ በዓለም
ላይ የሚገለጹት መቼ ይሆን፣ አዲስ ትምሕርት ለመከታተል
የመጀመሪያዋ ሴት ሆኜ ሕይወቴን ለእህቶቼስ የምሰጠው?” የሚል
ነበር::

የታሂሬ ሐዘን በጣም ከፍተኛ የሆነው በዕቅዷ መሠረት
ካርባላ ከተባለው ቦታ ለመድረስ አሥር ቀናት ያህል ሲቀራት ሠይድ
ቃሲም ሞቷል የተባለውን ዜና በሰማች ጊዜ ነበር። በጣም ሐዘን
ተሰምቷት ስለነበር አጎቷ እንድትጽናና ሐዘኗን እንድትረሳ በማሰብ
ቤቱ እንድትቆይና የሠይድ ቃሲምን መጻሕፍት እንድታነብ ፈቀደላት።

ርሷም ይህን ዕድል በማግኘቷ በጣም በመደሰት መጻሕፍቱን
ብታነብም ፍላጎቷ ስላልተፈጸመ ሐዘኗ ግን እንዳለ ነበር። ሆኖም
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ምንም እንኳን አንዳንዶቹ መጻሕፍት ገና ያልታተሙ ቢሆኑም እንዳሉ
በተመስጦ አጠናቻቸው።

ታሂሬ በዚህ በካርባላ በነበረችበት ጊዜ ሞላ ሁሴንንና ሌሎች
ብዙዎችንም የሠይድ ቃሲም ተከታዮችን የአምላክን መልዕክተኛ
ለመፈለግ ሲዘጋጁ አገኘቻቸው። ከነርሱም አንደኛው የታናሽ እህቷ
የማርዴይ ባል የሆነው ሚርዛ ሞሐመድ አሊ ነበር። ሚርዛ ሞሐመድ
አሊንም ለሚያገኙት የአምላክ ክሰት እንዲሰጥላት የታሸገ ደብዳቤ
ሰጠችው፤ በቃሏም “የፊትህ ብርሃን ያንፀባርቃል፣ ያበራልም።
ጌታችሁ አይደለሁምን? ስትል፣ እኛም አዎን ነህ! እያልን
እንመልስልሃለን ብለህ ንገርልኝ” አለችው።

ሚርዛ ሞሐመድ አሊ በተላከው መሠረት ባብን ባገኘው ጊዜ
ደብዳቤውን ሰጠው። መልዕክቱንም ነገረው። ባብም ከደቀ-
መዘሙርቶቹ አንዷ አድርጎ ሰየማት።

አሥራ ስምንቱ ደቀ-መዛሙርት

አሥራ ስምንቱ ደቀ-መዛሙርት በየራሳቸው ጥረትና ፍለጋ
እያንዳንዳቸው የባብን መልዕክት የተቀበሉት የሚከተሉት ናቸው፡-

1. ኮዱስ/ቅዱስ
2. ሞላ ሁሴን /ባቡል ባብ
3. ሚርዛ ሞሐመድ ሐሰን--የሞላ ሁሴን ወንድም
4. ሚርዛ ሞሐመድ ታኪን--የሞላ ሁሴን የአጎት ልጅ
5. ሚርዛ ሞሐመድ አሊ--የታሂሬ እህት ባል
6. ሞላ አህመድ አብደላ
7. ሞላ ዮሴፍ
8. ሞላ ጃሊል
9. ሞላ ሞሐመድ

ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ወደ ፊት በሚገለጸው የማዛንዳራን ዕልቂት
ጊዜ በመስዋዕትነት የተገደሉ ናቸው።

10. ሞላ አሊ -- በባብ ዘመን በኢራቅ ከተማ የተገደለው
የመጀመሪያው ባቢ

11. ታሂሬ -- ባብን በመንፈስ እንጂ እንደሌሎቹ ፊቱን
አላየችውም። ወደፊት ስለርሷ በሰፊው ይገለጻል።

12. ሠይድ ሁሴን -- የባብ ፀሐፊ፣ በንጉሡ ሕይወት ላይ አደጋ
በተጣለ ጊዜ ታሂሬና ርሱ እ.ኤ.አ በነሐሴ 1852 ዓ.ም ተገድለዋል።

13. ሼህ ሠይድ ሂንዲ -- አሟሟቱ የት ወይም እንዴት እንደሆነ
ባይታወቅም በእስያ ውስጥ በአንድ ቦታ ተሰውቷል።
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14. ሞላ ባኪር -- እስከ ባሃኦላህ ዘመን ድረስ ቆይቶ በባሃኦላሀም
አምኗል።

15. ሚርዛ ሃዲ -- የሐጂ ሚርዛ አብደል ቫሃብ ልጅና የሚርዛ
ሞሐመድ አሊ ወንድም። ከላይ የተጠቀሰው አምስተኛው
ስም   ሚርዛ ሃዲ ከሌሎቹ ባቢዎች ጋር ሳይቀላቀል
ትምሕርቱን በጥንቃቄ አስተምሯል።

16. 16. ሚርዛ ሐደይ ላውድህ -- ይህም ከሌሎቹ ባቢዎችጋር
ሳይቀላቀል እንዲያውም ሼህ እየተባለ እየተጠራ የባብን
ትምሕርት አስተምሯል።

17. ሞላ ኪዳ /ሞላ አሊ ራዛ/ -- በሃይማኖቱ ምክንያት
አልተገደለም። ልጁ ማሺያተላ በልጅነቱ ለሃይማኖቱ
ተሠውቷል።

18. ላ ሐሰን -- ባብ ከተሠዋ በኋላ ለተሰጠው የማዕረግ ደረጃ
ብቁ አይደለሁም ብሎ  ቤቱንና አካባቢውን ጥሎ ወደ ኢራቅ
በመሰደድ ባሃኦላህን ለማግኘት በቅቷል።

የባብ የሕይወት ታሪክ ባጭሩ

ወደ ሌላው ክፍል ሃሳባችንን ከማምራታችን በፊት የባብን
የሕይወት ታሪክ ባጭሩ እንመልከት። ባብ ከሞሐመድ ሪዛ እ.ኤ.አ
ጥቅምት 20 ቀን 1819 ዓ.ም ተወለደ።

ዘጠኝ ዓመት ሲሆነው አባቱ ስለሞተ አጎቱ ሐጂ ሚርዛ ሠይድ
አሊ የማሳደግ ሃላፊነቱን ወስዶ፣ ይህ አጎቱም ባብ ማናቸውንም ዕድል
እንዳያጣና እንዳይጎድልበት በማሰብ ከልጅነቱ ወራት ጀምሮ ለአንድ
መምሕር ለሼህ ኮባድ ሰጠው። ባብም እንደሌሎች ተማሪዎች
ትምህርቱን ተከታተለ። ቢሆንም ባብ ከመምሕሩ ይልቅ ዕውቀት
ስለነበረውና መምሕሩንም መልሶ ስለሚያርም መምሕሩ በልጁ
ዕውቀት በጣም አድርጎ በመደነቅ “ይህ ልጅ ከእግዚአብሔር አንድ
የተለየ ተሰጥዖ ቢኖረው ነው እንጅ በዚህ በልጅነት ዕድሜው ከኔ
የተሻለ ዕውቀት ይኖረዋል ተብሎ መገመት ያስቸግራል” ብሎ አሰበ።
ከጊዜ ወደ ጊዜ የልጁን ሁኔታ ሲከታተል፣ የዚህ ልጅ ዕውቀት ከፍተኛ
መሆኑን አረጋገጠ። ዕውቀቱ ከፍተኛ በመሆኑ በርሱ አቅም
ለማስተማር የማይችል መሆኑን ሲያረጋግጥ፣ አንድ ቀን ልጁን ወደ
አጎቱ ቤት ወስዶ አጎቱን ካገኘው በኋላ “የንግግሩ ጣፋጭነት
በአዕምሮዬ ተቀርጿል። ዕውቀት የተሞላበትና አንደበተ-ቀናነቱ ይህ
ነው አይባልም። እንደዚህ ያለውን አስተዋይ ልጅ ማስተማር
አይቻለኝም  እቸገራለሁም። ወደ አንተ መልሼ አምጥቼልሃለሁ”
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በማለት ልጁን ለአጎቱ ሲያስረክበው “ወደ አንተ ጥበቃ
አምጥቼዋለሁ፣ ይህ ልጅ ፈጽሞ ተራ ልጅ ዓይደለም፤ ጠብቀው፣
ምክንያቱም የምሥጢር ኃይል በእርሱ ላይ እንዳለ ምልክቶች
አይቼበታለሁ” በማለት በድጋሚ ነገረው።

አጎቱ ግን ባብን በመቆጣት፣ “ትዕዛዞቼን ረሳሃቸውን? ወደ
ትምህርት ቤት ተመልሰህ ጓደኞችህ የሚያደርጉትን እንደ ምሳሌ
ወስደህ ፈጽም! አታውራ! አትናገር! ከመምሕርህም አፍ የሚወጣውን
ብቻ በፀጥታ አዳምጥ!” አለው።

ባብ እንደገና ወደ ትምሕርት ቤት ከተመለሰ በኋላ የአጎቱን
ትዕዛዝ በማክበር በታማኝነት ለመከታተል ቃል ገብቶ ነበር። ነገር ግን
መንፈሱን ለመቆጣጠር ወይም ለመግታት አልተቻለውም። አንድ ቀን
መምሕሩ፣ የሃይማኖት ትምሕርት በሚሰጥበት ጊዜ በአንድ ርዕስ ላይ
ተማሪዎች ጥያቄ ጠይቀውት፣ መምሕሩ ለመመለስ ቢሞክርም ብዙ
ክርክር ስላስነሳ፣ በይበልጥ ሌሎች መጻሕፍትን አንብቤ መጥቼ
አጥጋቢ መልስ እሰጣችኋለሁ በማለት መምሕሩ ቃል ገብቶ ተነሥቶ
ሊሄድ ሲል፣ ባብ ከመቀመጫው ብድግ ብሎ ለብዙ ሰዓታት
ሲከራከሩ የቆዩበትን ጥያቄ ልክ እንደሚገባቸው አድርጎ በመተንተን
መልሱን ነገራቸው። መምሕሩም በጣም አድርጎ በመገረም መልሱን
ከዬት አገኘኸው? ብሎ ከመጠየቁም ሌላ በልጁ የሃሳብ ልቀትና
ምጥቀት እንዲሁም ጠባየ መልካምነት ተነካ።

መምሕሩም በግልጽ እንዲህ አለ “በየዕለቱ ተደናቂ ዕውቀቱን
ማሳየት ስለቀጠለ፣  በኔ ዕውቀት ላስተምረው አልተቻለኝም” ብሎ
እንደገና መልሶ ለአጎቱ አስረከበው።

በዚሁ መሐከል ደግሞ አንድ በጣም የታወቀ ሼህ ወደ አጎቱ
ቤት መጥቶ ሳለ ከርሱ ክፍል ቀጥሎ በሚገኘው የፀሎት ቤት ውስጥ
ደስ የሚል ዝቅተኛ ድምፅ ሰማ። ድምፁም ከትንሽ ልጅ የሚወጣ
መሆኑን ስለተረዳ እንደዚያ ያለ ፀሎት በእንደዚያ ዓይነት ድምፅ፣
በእንደዚያ ዓይነት ስሜት ሰምቶ የማያውቅና በጣም የተደነቀ በመሆኑ
ልጁን በቶሎ ለማየት በመጓጓት ጠብቆ ሲነጋ ዘጠኝ ዓመት የሚሆነው
ልጅ አየ። ሼሁም ልጁ እስከሚማርበት አንድ ትንሽ ትምሕርት ቤት
ድረስ ተከትሎት በመሄድ እንደደረሰም፣ አስተማሪውን “ስለዚህ ልጅ
ምን ታስባለህ?” ብሎ መምሕሩን ጠየቀው:: አስተማሪውም በታላቅ
ስሜት “ስለርሱ ምን ማለት እችላለሁ? ወደ ትምህርት ቤት የመጣው
እንደ ተማሪ ነው። ነገር ግን በዕውነት ርሱ አስተማሪ እኔ ደግሞ
ተማሪው ነኝ። ርሱ ክፍሉ ውስጥ የሚናገራቸውን አስደናቂ ነገሮች
ብትሰማ በጣም ትገረማለህ ትደነቃለህም። ጥልቅና ጠቃሚ ቁም-
ነገሮችን ይናገራል። ስለዚህ ልጅ ምን ልናገር እችላለሁ! ልዩ
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መልዕክትን ለማስተላለፍ የተዘጋጀ ይመስለኛል” ብሎ መለሰለት።
አስተማሪው በትንሹ ልጅ ላይ ያለውን አድናቆት ስለነገረው

ሼሁም በልጁ ላይ የነበረው አድናቆት እየጨመረ ሄደ። ሼሁም ወደ
ባብ አጎት ቤት በመሄድ አስተማሪው ስለ ልጁ የነገረውን ሁሉ
አጫወተው። አጎትየውም ባብ አምሥት ዓመት ዕድሜ በሆነው ጊዜ
ያየውን ሕልም ገለጸለት።

“በሕልሜ፣ ሚዛን ከገነት ተንጠልጥሎ አየሁ። ከሚዛኑ
በአንደኛው በኩል አንድ ነቢይ ነበረበት። በሌላው በኩል ደግሞ ይህን
ልጅ የማይታይ እጅ ሚዛኑ ላይ አስቀመጠው፤ ሚዛኑ ተይዞ ሳለ፣ ልጁ
(ባብን)ያለበት በኩል ሌላኛውን ሚዛን በኩል ይመዝነው ነበርና በልጁ
በኩል ክብደት አሳየ” ብሎ አጫወተው።

በመጨረሻም የባብ አጎት ስለ ልጁ ብዙ ሪፖርት የደረሰው
ስለሆነ የሰው ዓይን ያርፍበት ይሆን ብሎ በማሰብ ባብን ከትምህርት
ቤት ለማስወጣት ተገደደ። በታላቅ ፍቅርና መንከባከብ ባብን
አሳደገው። አሥራ ሰባት ዓመት ሲሞላው ባብ ከሺራዝ ወደ ቡሽር
ሂዶ ያጎቱን የንግድ ሥራ ማካሄድ ቀጠለ። እዝያም በቆየበት ወቅት
በነበረው ታማኝነትና ርህራሄ በሌሎቹ ነጋዴዎች ዘንድ ከፍተኛ
ዕውነተኛነትንና አክብሮትን አገኘ። በዚህም ምክንያት ለከተማው
ነጋዴዎች ተጠሪ ሁኖ እንደ ምሳሌ ይጠቀስ ነበር። ባብ ሃያ ሁለት
ዓመት ሲሞላው ሚስት አግብቶ አንድ ልጅ ወለደ። ስሙንም አህመድ
አለው። ይሁን እንጂ ባብ መልዕክቱን በይፋ ከማወጁ አንድ ዓመት
ቀደም ብሎ ልጁ ሞተበት። የባብ ሚስትም በልጇ ሞት ምክንያት
በጣም አዝና ስለነበር ባብ ኃዘኗን እንድትችለው መከራት። ከዚህም
ጋር በማያያዝ ባብ ወደ ፊት የሚደርስበትን ስቃይ በምሥጢር
ያጫወታት ከመሆኑም ሌላ የወደፊቱንና በቅርቡም የሚፈጸመውን
ድርጊት ሁሉ ገለጸላት። ምሥጢሩን ግን ለማንም እንዳትገልጽ
አስጠነቀቃት። በትዕግሥትና በአምላክ ፈቃድም አርፋ እንድትቀመጥ
አፅናናት።

ወደፊት የሚደርስበትን መከራ ለማቃለል አንድ ልዩ ፀሎት
ጽፎላት ፀሎቱን በምትፀልይበት ጊዜ ችግሮቿ ሁሉ እንደሚቃለሉላት
በማረጋገጥ ቃል ገባላት።

የደቀ-መዛሙርቱ ትምህርቱን ለማስፋፋት በየአቅጣጫው
መሠማራት

አንድ ቀን ጠዋት ባብ ተከታዮቹን ጠራና፣ “የምወዳችሁ
ጓደኞቼ፣ የዘመኑን የአምላክ መልዕክት የምታስተላልፉ እናንተ ናችሁ።
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በምታደርጉትና በምትናገሩት ሁሉ የአምላክን ዕውነተኛነት፣ ኃይሉንና
ፀጋውን ትገልጻላችሁ። ሰውነታችሁ የመልዕክታችሁን ከፍተኛነት፣
የዕምነታችሁን ዕውነተኛነት፣ የዕምነታችሁ ከፍተኛ ጠባይ ምሥክር
እንዲሆን ያስፈልጋል” ብሎ ተነሥተው ትምህርቱን እንዲያሰራጩ
አዘዛቸው።  ለእያንዳንዳቸውም  ወዴትስ  እየሄዱ  ትምህርቱን
የሚያስተምሩበትን አቅጣጫ ፍንጭ አመላክቷቸዋል። ለሞላ አሊ ግን
ግልጽ ባለ አኳኋን ወደ ኢራቅ ተመልሶ እንዲያስተምር አዞታል። ሞላ
አሊ ከመሄዱም በፊት ባብ “ዕምነትህ እንደማይፈነቀል ድንጋይ መሆን
አለበት፣ ማንኛውንም ስቃይ መቻል አለብህ፣ አንዳንድ አሽሟጣጮች
ቢያስቸግሩህም ችግሩን መቀበል ይኖርብሃል። በአምላክ ስም መከራን
ለመቀበል የመጀመሪያው ትሆናለህ” ብሎ ነግሮታል። ወዲያውኑ ሞላ
አሊ ወደ ታዘዘበት ወደ ኢራቅ ጉዞውን አመራ።

ሞላ ሁሴን በፋርስ ከተሞች እየተዘዋወረ ስለ ማስተማሩ

አሥራ አምስቱ ደቀ-መዛሙርት የታዘዙበትን ለመፈጸም
በየአቅጣጫው ሲሄዱ ከባብ ጋር የቆዩት የመጀመሪያው ደቀ-መዝሙር
ሞላ ሁሴንና የመጨረሻው ደቀ-መዝሙር ኮዱስ ነበሩ። ኢየሱስ
የአይሁድ ግዛት ወደ ነበረችው ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ ትምህርቱን
ለመግለጽ እንደሄደው ሁሉ ባብም የእስልምና መናኸሪያ ወደ ሆነችው
ሜካ ለመሄድ መሻቱን ገለጸላቸው። በአቀደው መሠረት የመሄጃው
ሰዓት እንደተቃረበች ሞላ ሁሴንን ጠርቶ “እኔ ከአምላክ የተላኩበትን
ለመፈጸም ወደ ሜካ መዲና ከኮዱስ ጋር እሄዳለሁ። አንተም እዚህ
ሁነህ ጨካኝና ርህራሄ የሌላቸው ባላጋራዎቻችን ጥቃት ያደርሱብሃል፤
ይሁን እንጂ ሥራህን እስክትፈጽም ድረስ በዚህች ምድር ላይ አንተን
ሊጎዳ የሚችል ኃይል አለመኖሩን እመን፤ በመንገድህ ላይ ኢስፋሃንን፣
ካሻንን፣ ኩምን፣ ቴኅራንንና ከዚያም የኩራሳንን ከተሞች እየዞርክ
ጎብኝ፤ አንተን የሚወድ አምላክን ይወዳል፤ ያንተ ወዳጅ የሆነም
የአምላክ ወዳጅ ነው፤ አንተን የሚጠላውን አምላክም ይጠላዋል፤
በመንገድህ ላይ እንቅፋት ሳይነካህ አምላክ አቅፎ ይመራሃል” አለው።

ሞላ ሁሴን ከባብ ጋር ወደ ሜካ መዲና ባለመሄዱ ቢያዝንም
ባብ ያዘዘውን ለመፈጸም የጉዞውን አቅጣጫ በመጀመሪያ ወደ
ኢስፋሃን ከተማ አደረገ። በዚህች ከተማ ሞላ ሁሴን  የታወቀ
ቢሆንም የሚያውቁት ሰዎች ሳይጠጉት በመቅረታቸው ችግር
ያጋጠመው በመሆኑ ከእነርሱ ጋር ለመገናኘት የሚያደርገውን ጥረት
ተወት በማድረግ ትምህርቱን ማስተማር ጀመረ። በኢስፋሃን ከተማ
በመጀመሪያ ኃይማኖቱን የተቀበለው ሰው አንድ ስንዴ አበጣሪ የነበረ
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ሞላ ጃፋር የተባለ ወጣት ነበር። የዚህን ልጅ አርአያ በመከተል
ሌሎችም ኃይማኖቱን ተቀበሉ።

ሞላ ሁሴን ጉዞውን በመቀጠል ወደ ካሻን ሂዶ ትምህርቱን
አስተምሮ ብዙ ተከታዮችን አፍርቷል። ከነኝህም ውስጥ አንዱ የታወቀ
ነጋዴ የነበረው ሐጂ ሚርዛ ጃኒ ነበር። ሞላ ሁሴን ጉዞውን በመቀጠል
ወደ ኩም ሂዶ የማስተማሩ ምኞት ሳይሳካለት በመቅረቱ ጉዞውን ወደ
ቴህራን አደረገ።

ባብ ሞላ ሁሴንን ተነሥቶ እንዲያስተምር ባዘዘው ጊዜ ወደ
ቴህራን ተጉዞ ሲደርስ ከራሱ ከባብ ይበልጥ ሥልጣንና ማዕረግ
ያለውን የአምላክን ክስሰት እንዲገናኝ የሚያደርገው መሆኑን ቃል
ገብቶለት ስለነበር ይህን በቴህራን የተደበቀውንና ያልተገለጸውን
ለማግኘት ፍለጋ ጀመረ። በመጨረሻም በአንድ ወጣት ልጅ
አማካኝነት በመጻጻፍ ተገናኝቷል። ከዚህ በኋላ ወደ ኩራሳን ተጉዞ
ትምህርቱን አስተምሮ ብዙ የዕምነቱ ተከታዮችን አግኝቷል። በጉዞው
ላይ ያጋጠመውን ሁኔታና ኃይማኖቱን የተቀበሉትን የስም ዝርዝር
ጽፎ ለባብ ልኮለታል።

የሞላ አሊ መገረፍና መሰደድ

ወደ ኢራቅ ተመልሶ የባብን መልዕክት እንዲነግር የተላከው
ሞላ አሊ ወደ ካርባላ ሂዶ ትምህርቱን ማስተማር ጀመረ። የአምላክ
ክስሰት መገለጹን ለታሂሬ/ኩራቱልዓይን እና ለሠይድ ቃሲም
ተከታዮች ለነበሩት ሁሉ በሰፊው የገለጸው ርሱ ነበር። ከዚህ በኋላ
ወደ ናጃፍ ከተማ ሂዶ ሲያስተምር አንድ ቀን የከተማው የኃይማኖት
መሪ የተገኘበት አንድ ስብሰባ ላይ ሞላ አሊ ያለ አንዳች ፍርሃት
የአምላክ መልዕክተኛ መምጣቱን በይፋ ሲገልጽ የኃይማኖት መሪው
በቁጣ መንፈስ ከመቀመጫው ብድግ ብሎ ለተሰብሳቢው ሕዝብ ሞላ
አሊ የእስልምና ኃይማኖትን የተቃወመና ያዋረደ መሆኑን አስረድቶ
ሊቀጣ ይገባል በማለት እሥር ቤት እንዲወረወር አዘዘ። በትዕዛዙ
መሠረት እጅና እግሩ በእግር ብረት ታሥሮ በጨለመና በገማ እሥር
ቤት ውስጥ ወረወሩት። ከዚያም ወደ ኢራቅ ዋና ከተማ ባግዳድ
ልከውት ለስድስት ወራት ያህል በእሥር ቤት ከተጉላላና ከተጎሳቆለ
በኋላ ወደ ሞሱል ከተማ አጋዙት። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወሬው
አልተሰማም።

ይሁን እንጂ በኪርኩስ እሥር ቤት ሳይሞት
እንዳልቀረ ይወራል። ሆኖም የባብን ኃይማኖት ከተከተሉት ደቀ-
መዛሙርት ውስጥ የመታሠር፣ የመገረፍና ከአገር የመሰደድ ስቃይ
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ያጋጠመው የመጀመሪያው ሞላ አሊ ነበር።

የባብ ወደ ሜካ መዲና መጓዝ

እ.ኤ.አ በጥቅምት ወር 1844 ዓ.ም ባብ ባለቤቱንና እናቱን
አጎቱ እንዲጠብቅለት ካደረገ በኋላ ኮዱስንና ኢትዮጵያዊው ሙባረክን
ይዞ ወደ ሜካ መዲና ለመሄድ ተነሣ። ጊዜው ሲደርስ ከፋርስ ባሕረ-
ሰላጤ ተነሥተው በጀልባ ወደ ቡሽር ከሄዱ በኋላ ከቡሽር ከተማ
በመርከብ ተሳፍረው ወደ ሜካ መዲና ጉዟቸውን ቀጠሉ።

የተሳፈሩባት መርከብ ትንሽ ስለነበረች፣ ማዕበል የመከላከል
ኃይሏም አነስተኛ ስለሆነ ማዕበሉ መርከቢቷን ሲያንገላታትና
ሲደፍቃት የተሳፈሩባት መንገደኞች የሆድ መናጥ ሕመም
አጠቃቸው። በመርከቧ ላይ የተሳፈሩት ሰዎች የሆድ መናወጥ በሽታ
ሲይዛቸውና በማዕበሉም ምክንያት በፍርሃት ሲንጫጩ ባብ ግን
የማዕበሉ ኃይል ሳይሰማው ኮዱስን አንዳንድ ፀሎቶችንና ጥቅሶችን
እንዲጽፍለት በማድረግ ጊዜውን ተጠቅሞበታል። በዚህ ሁኔታ
ለሁለት ወር ያህል መርከቢቷ ቀስ እያለች ተንሳፋ ከተጓዘች በኋላ ጂዳ
ከተማ ደረሰች። መርከቢቷ ጂዳ እንደደረሰች ባብ ወርዶ አንድ ቦታ
ላይ አረፍ ካለ በኋላ ወደ ሜካ መዲና ለሚያደርገው ጉዞ የሚገባውን
ልብስ ለብሶ ከዚያም ግመል ተከራይቶ ወደ ሜካ ጉዞውን ቀጠለ።
ለኮዱስም ግመል ሲከራይለት “ከጌታዬ ዕኩል በግመል ላይ ተቀምጨ
ለመሄድ ክብሬ አይፈቅድልኝም፣ ለኔ ክብሬ የጌታዬን ግመል እየሳብኩ
መሄድ ነው” ስላለ ባብም የኮዱስን ፍላጎት ለመቃወም ስላልፈለገ
ኮዱስ የግመሉን ልጓም በመያዝ ከጄዳ እስከ ሜካ ያለውን ጉዞ እፊት
እፊት በመቅደም እንዲጀምር ፈቀደለት። ኮዱስ ባብ የተቀመጠባትን
ግመል ልጓም ይዞ ጉዞውን ጀምሮ ድካም እንዳይሰማው በመንገዱ ላይ
እያለ በየጊዜው ፀሎት በማድረግ ሌሊትም እንቅልፍ ሳያሸንፈው ባብ
የሚፈልገውን ነገር ሁሉ በቶሎ በማቅረብና በመጠበቅ ጉዞውን
ቀጥሏል።

አንድ ቀን ባብ በመንገድ ላይ እንዳለ ከግመሉ ላይ ወርዶ
በአንድ ግንብ አጠገብ የጠዋት ፀሎቱን ሲያደርስ ሳይታሰብ አንድ
ወስላታ መንታፊ ቀረብ ብሎ የባብን ብዙ የግልጸት ጽሑፎች የያዘውን
አቆማዳ ይዞት በረረ። ኢትዮጵያዊው ሙባረክ መንታፊውን
ሊከታተለው ሲል ባብ እንዳይከታተል በእጁ ምልክት በመስጠት
ከለከለው።

ባብ ፀሎቱን አድርሶ ከጨረሰ በኋላ በጉዟቸው ላይ እንዳሉ
ከኢትዮጵያዊው ሙባረክ ጋር ሲጨዋወቱ፡-“ያን ወስላታ
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እንድትከታተለው ፈቅጄልህ ቢሆን ኑሮ ደርሰህበት ታጉላላው ነበር።
ነገር ግን ይህ የማያስፈልግ ሁኖ ስላገኘሁት ተው! አልኩህ፤ ሆኖም
በአቆማዳው/ኮሮጆ ውስጥ ያሉት ጽሑፎቼ በዚህ ሰው አማካኝነት
የሚደርሱበት ቦታ አላቸው” ብሎ ወስላታውን እንዳይዘው
በመከልከሉ እንዳያዝን ነገረው። ኢየሱስ በአህያ ውርንጭላ ላይ
ተቀምጦ ኢየሩሳሌም እንደገባው ሁሉ ባብም በግመል ላይ ተቀምጦ
ሜካ ከተማ ገባ። በማግሥቱ የአረፋ ክብረ-በዓል ቀን ስለነበረ ባብ
ቀኑን በሙሉ ፀሎት ሲያደርግ ውሎ በማግሥቱ ማለት በዋናው በዓል
ቀን ለቀኑ የሚያስፈልገውን ፀሎት ካደረሰ በኋላ በቀድሞው ባሕል
መሠረት አሥራ ዘጠኝ ምርጥ በጎች ገዛ። ከአሥራ ዘጠኙ በጎች ውስጥ
ዘጠኙን በራሱ ስም፣ ሰባቱን በኮዱስ ስምና የቀሩትን ሦስቱን ደግሞ
በኢትዮጵያዊው አገልጋዩ ሙባረክ ስም ሠዋቸው።

ባብ፣ የመሥዋዕቱን በጎች ሥጋ ግን ለመብላት ፈቃደኛ
ስላልሆነ የርሱን ፈንታ ለድሆችና ለሚፈልጉት ፈቃደኛ ሰዎች
እንዲሰጥ አድርጓል። ከዚያም ቀላል ልብስ በመልበስ በዓሉን
ለመካፈል ብዙ ሕዝብ ወደ ተሰበሰበበት መሥጊድ ገብቶ ፀሎቱን
ከተካፈለ በኋላ በከተማው ውሰጥ ያሉትን ሊያገኛቸውና
ሊያነጋግራቸው ለሚፈልጋቸው ሰዎች ጽሑፍ ላከላቸው። የሜካ
ከተማ ሸሪፉን “የምትጠብቀው መሢሕ እኔ ነኝ፣ በእኔ እመን”ብሎ
ጽፎ ደብዳቤውን በኮዱስ አማካኝነት ልኮለት ነበር። ነገር ግን ሸሪፉ
በዓለማዊ ኑሮ ታሥሮ ስለነበር ጽሑፉን እንደቁም ነገር
አልቆጠረውም። ሆኖም ከሰባት ዓመታት በኋላ ባብ በጥይት
ተደብድቦ መሞቱን በሰማ ጊዜ ለምን ይገድሉታል በማለት በጣም
አድርጎ አዝኖ በመናደድ ስሜቱን ከመግለጹም ሌላ ስለ ባብ ሲናገር
“በ1844 ዓ.ም አንድ ወጣት እኔን ለማነጋገር መጥቶ አንድ ጽሑፍ
ሰጠኝ፤ እኔ ግን በዚያን ጊዜ ጽሑፉን ለማንብብ ጊዜ አልነበረኝም፤
ከጥቂት ቀናት በኋላ እንደገና አገኘሁት፤ በጽሑፉ ውስጥ ለነበረው
ለርሱ የምሰጠው መልስ እንዳለ ጠየቀኝ፤ የሥራ ብዛት ጽሑፉን
እንዳላነበው አድርጎኝ ነበርና የምሰጠው መልስ እንዳልነበረኝ
ገለጽኩለት” ብሏል።

የሜካ ሕዝብ መሪዎች ባብን እንደ ክርስቶስ በፌዝና በንቀት
ከመቀለድ በስተቀር የሚላቸውን ያላዳመጡ ወይም ለራሳቸው
ያልተቀበሉ ካልሆነም ተከታዮቻቸውን የዕምነቱን ምንነት መርምረው
እንዲቀበሉ የማያበረታቱ ነበሩ።

ክብረ-በዓሉ ሊያልቅ አንድ ቀን ሲቀረው ሚርዛ ሞሂት
ኮርማኒ የተቀደሰውን ጥቁር ድንጋይ/ካባ ተደግፎ ቆሞ ስላገኘው፣
ሞሂት የሼህ አህመድ ተከታይ መሆኑን ባብ ስለሚያውቅ የደህና-ነህ
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ሰላምታ ከተሰጣጡ በኋላ “ሞሂት ሆይ! እንደማይህ ከዋሾዎች
መካከል አንተ የላቅህና በትምሕርትም በጣም የበሰልክ መስለህ
ትታያለህ፤ በልብህም ውስጥ ሁለቱን የእስላም ኃይማኖት መሪዎች
ታላቅ ብርሃናት የተካህ፣ ከእነርሱም ጋር ቀጥተኛ የዘር ግንኙነት
እንዳለህ ሁኖ የሚሰማህ መሆኑን ታስባለህ፤ አሁን ሁላችንም ከዚህ
የተቀደሰ ቦታ ላይ ቁመናል። ይህን የተቀደሰ ቦታ የመሠረተው
የአምላክ መልዕክተኛ ሞሐመድ መንፈሱ ከሁለታችን ማንኛችን
ሐሰተኛ ማንኛችንስ ትክክለኛ እንደሆን እንዲታወቅ ያደርጋልና
ዕውነት እልሃለሁ ዛሬ በዚህች ቀን ከእኔ በስተቀር በምሥራቅም ሆነ
በምዕራብ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚያውቁበትን መንገድ
የሚመራቸው የለም። ለዚህም ምሥክሬ ራሱ ሞሐመድ ነው። ስለዚህ
በኔ ማመን ወይም አለማመን ስለሆነ ሌላ ምንም ምርጫ የለህም።
በዚህች ወቅት ደስ የሚልህን ሁሉ ጠይቀኝ። የተልዕኮዬን ዕውነተኛ
ምሥጢር እገልጽልሃለሁ” አለው።

ሚርዛ ሞሂት ኮርማኒ ሳያስበው የማይቋቋመው ሰው
ስላጋጠመው ደነገጠ። በዚህ ጊዜ ሁሉ ባብ የሚርዛ ሞሂት ኮርማኒን
እጅ አንቆ ስለያዘው ኃይሉን ሊቋቋመው አልቻለም። ከጥቂት ጊዜ
በኋላ ባብን “አምላኬ! ጌታዬ! በካርባላ ካየሁህ ጊዜ ጀምሮ በልቤ
ዕነተኛውን ክሰት አግኝቼዋለሁ እያልኩ ልቤን አርክቼብሃለሁ፤ ባንተ
የማያምነውን እንዲያውም የሚጠራጠረውን ሁሉ አውግዤዋለሁ”
ብሎ አሞገሠው።

ባብ የያዘውን የሞሂትን እጅ ለቆ “ዕውነቱ ከውሸቱ
ተለይቷል፤ አንቺ የተቀደስሽ ቦታና እንዲሁም በኔ ያመንከው ኮዱስ
ሁኔታውን ተመልክታችኋል፤ ምሥክሮች ናችሁ፤ በመካከላችን
የተደረገውንም ንግግር ሰምታችኋል! ካለ በኋላ “ሞሂት ጥያቄ ካለህ
ልታቀርብ ትችላለህ” ብሎት ርሱም ጥያቄውን ማቅረብ ጀመረ።

ባብ ለያንዳንዱ ጥያቄ መመለሱ ዋጋ እንደሌለው በማመን
ሞሂት ጥያቄዎቹን ሁሉ ጨርሶ እስኪያበቃ ድረስ ጠበቀው።
ጥያቄዎቹን በሙሉ ጠይቆ መልስ ይሰጠኝ ሲል ባብ መልስ ለመስጥት
ሲዘጋጅ፣ ሞሂት “ወደ መዲና በአስቸኳይ መሄድ ስላለብኝ ፍቀድልኝ፣
እዚያው እንገናኛለን” ስላለው ባብም “የአምላክ ፈቃዱ ከሆነ መዲና
እንገናኛለን” ብሎት አሰናበተው። ሚርዛ ሞሂት ኮርማኒ ቃሉን
ሳይጠብቅ በቀጥታ ወደ ካርባላ ገሠገሠ። ሆኖም ባብ ቃሉን በመጠበቅ
መዲና ደርሶ ሚርዛ ሞሂት ለጠየቃቸው ጥያቄዎቹ ሁሉ መልሱን ከጻፈ
በኋላ ለሞሂት እንዲያደርስለት ለሳሬ ሳይኑል ሃለማያን ሰጥቶት
መልዕክቱን ለሞሂት አድርሷል። ያም ሁኖ ግን ሞሂት ኃይማኖቱን
በግልጽ መቀበሉን ወይም አለመቀበሉን ሳይገልጽ ሞቷል።
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የኮዱስ ከሽራዝ መሰደድ

ባብ ከኮዱስ ጋር ወደ ቡሽር እንደተመለሰ ኮዱስን ወደ ሽራዝ
ላከው። ሂዶም ለዘመዶቹና በዚያ ለሚገኙ አማንያን ሁሉ ሠላምታና
መመሪያ እንደዚሁም ባብ ከጻፋቸው ጥቅሶች እንዲሰጣቸው አዘዘው።
ኮዱስንም “ከኔ ጋር ያለህ የጓደኝነት ጊዜ ማክተሚያው ተቃርቧል።
በዚህ ትቢያ በሆነ ዓለም ከሚበሩት ወራት የበለጠ ጊዜ በሕብረት ከኔ
ጋር እንድትሠራ አልተወሰነልህም። ብዙ ሳይቆይ ዕድልህ ከመከራ
ባሕር ውስጥ ይጨምርሃል። በሽራዝ መንገድ ላይ ብዙ መጉላላት
ይደርስብሃል። ከበድ ያለ ስቃይ፣ በሰውነትህ ላይ ጠንከር ያለ ጉዳት
ያስከትልብሃል። ይህም ከባድ ስቃይ ሲደርስብህ የዚያን የትልቅ ሰው
መምጣት/መከሰት ታያለህ” ብሎ ልባዊ በሆነ የፍቅር ሠላምታ
አሰናበተው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ኮዱስ ከባብ ጋር በአንድ ላይ
ስላሳለፏቸው እነዚያ አስደሳች ቀናት እስከ ሽራዝ ድረስ በየደረሰበት
ይናገር ነበር። ሽራዝ እንደደረሰም በጥቂት ቀናት ውስጥ የከተማውን
ሕዝብ በሙሉ አነሣሣው። አንድ ሞላ ሳዲቅ ከሚባል ሰው ጋርም
በጣም ወዳጅ ጓደኛ ሆነ። ባብ ከጻፋቸው ጽሑፎችም አንድ ኮፒ
ሰጠው። ባብ የጻፈውን ጽሑፍ መሠረት በማድረግም ኮዱስና ሞላ
ሳዲቅ መስበካቸውን በመቀጠል ብዙ ተከታዮችን አፈሩ። በከተማው
ውስጥ በተለይም በባለሥልጣናቱ ላይ ፍርሃትን እስካላስከተለ ድረስ
መልዕክቱን አስተማሩ።

የባብን መልዕክት በሚያስተምሩበትም ጊዜ በሺህ የሚቆጠሩ
ተቃዋሚዎች ወደ አስተዳዳሪው ሁሴን ካን ቢሮ ድረስ በመጉረፍ
“ኮዱስ የአዚስ ራዕይ ደራሲ ባብ ነው እያለ ይሰብካል።
በእግዚአብሔር አነሳሽነት ባብ መጽሐፍ መጻፉንም ይናገራል። ሞላ
ሳድቅ ይህንን ዕምነት ከመቀበሉም ሌላ የከተማውን ሕብረተ-ሰብ
ዕምነቱን እንዲቀበል ያለ ፍርሃት በማበረታታት ላይ ነው” ብለው
ነገሩት።

አስተዳዳሪውም ሁሴን ካን ኮዱስና ሞላ ሳዲቅ በእግር ብረት
ታሥረው ወደ እርሱ እንዲቀርቡ አዘዘ። ከቀረቡም በኋላ ባብ
ተልዕኮውን ለሞላ ሁሴን ሲገልጽ የጻፈውን ማብራሪያ ከሞላ ሳዲቅ
እጅ ተነጥቆ ለገዢው ተሰጠ።

ሁሴን ካን ኮዱስ በጣም ልጅ መሆኑን ዓይቶ ስለናቀው
ጥያቄውን ከርሱ ከፍ ወደሚለው ወደ ሞላ ሳዲቅ አደረገ። ጥላቻውን
ለመግለጽ ባብ የጻፈውን መግለጫ መጽሐፍ በቁጣ በእጁ እየደበደበ
“እስቲ ታውቅ እንደሆን የዚህ መጽሐፍ መክፈቻ ቃላት ምን እንደሆኑ
ንገረኝ” ብሎ ሞላ ሳዲቅን ጠየቀው። ሞላ ሳዲቅም “ዕውነተኛው
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ንጉሥ ርሱ መጠቷልና ከሥልጣናችሁ ውረዱ። መንግሥቱ የአምላክ
ነውና ይላል” አለው።

አስተዳዳሪው በጣም በመቆጣት “በዚህ ሃገር ላይ የበላይ
አስተዳዳሪና ገዥ የሆነው ሻህ በዚህ ባልተማረ ወጣት መዘባረቅ
ከዘውዱ ሊወርድ ነውን? እኔም አስተዳዳሪው ከሥልጣኔ ልነሣ ነው
ማለት ነዋ!” ብሎ ጠየቀው። ሞላ ሳዲቅ ወዲያውኑ ሳያመነታ “ባብ
የተናገራቸው ቃላት ዕውነት ከሆኑና ርሱም በእርግጥ የአምላክ ክሰት
ከሆነ በዕውነት በዓለም ላይ ያለው ኃይልና ሥልጣን ሁሉ ዋጋ
የለውም መንግሥትና ዕድሜ ወደ አቧራነት ይለወጣሉ። የአምላክ
ቃል ግን አይጠፋም” አለው።

ሁሴን ካን በመልሱ ስላልተደሰተ በመናደድ ሞላ ሳዲቅንና
ኮዱስን በማንቋሸሽ ሰደባቸው። አሽከሮቹንም ሞላ ሳዲቅን ልብሱን
አስወልቀው አንድ ሺህ ጅራፍ እንዲገርፉትና የሁለቱ የኮዱስና የሞላ
ሳዲቅ ሰውነት በጋለ ብረት እንዲቃጠል፣ አፍንጫቸው እንዲበሳና
በቀዳዳው ቀጭን ገመድ ገብቶ እንዲሠነጉ አዘዘ። ጮክ ብሎም በኃይለ
-ቃል “ለሽራዝ ከተማ ሕዝብ መቀጣጫ ትምህርት እንዲሆን
በከተማው መንገዶች በገመድ እየተጎተቱ ይሂዱ። ይህን ዕምነት
ለመቀበል የሚያስብ ሁሉ ለዚህ ዓይነቱ ጥፋት ቅጣቱ ምን እንደሆነ
ያስተምረዋል!” በማለት ትዕዛዝ ሰጠ።

ሞላ ሳዲቅ ዕድሜው ገፋ ያለ ስለነበረ ከዚህ ዓይነት ሥቃይ
በኋላ ለመዳን እንደማይችል ሰው ሁሉ ቢያስብለትም ርሱ ግን ሙሉ
በሙሉ ዕምነቱን ለአምላክ በመስጠት ፀጥ ባለና በረጋ መንፈስ
ዓይኖቹን ወደ ሰማይ አቅንቶ “አቤቱ ጌታዬ! የኛ ፈጣሪ ወደኛ
የሚጣራውን የባብን ድምፅ ሰማን። ወደ እርሱም ዕምነት ጠራን።
እናንት በጌታ በፈጣሪያችሁ ዕመኑ፤ አለን። “ፈጣሪ ሆይ! አምነናል።
ኃጢአታችንን ይቅር ብለህ የፃድቃንን ሞት እንድንሞት አድርገን” ብሎ
ፀሎት አደረገ።

ሞላ ሳዲቅ ሲገረፍና ሲሠቃይ ይመለከት የነበረ የዓይን
ምሥክር የሚከተለውን ይተርካል፣ “ሞላ ሳዲቅ በሚገረፍበት ጊዜ
በዚያው ቦታ ነበርኩ። ገራፊዎቹ እስከሚደክማቸው ድረስ የሚደማ
ጀርባውን በላይ በላዩ ሲገርፉት እመለከት ነበር። እዚያ የነበረ ሁሉ
በዚያ ዓይነት የጭካኔ አገራረፍ አምሳ ጅራፍ ተገርፎ ችሎ ከመሞት
ይተርፋል ብሎ ያሰበ እንኳን አልነበረም። ሽማግሌ ነበር፣ ድፍረቱንና
ብርታቱን አደነቅን። እንዲያውም ዘጠኝ መቶ ጅራፍ ከተገረፈ በኋላ
እንኳን ፊቱ ከቀድሞው ሁኔታው ሳይለወጥ እርጋታ ይታይበት
እንደነበር” ተናግሯል። እርሱም ራሱ ሞላ ሳዲቅ
ሲናገር፣“የመጀመሪያዎቹ ሰባቱ ግርፋቶች በጣም አመውኝ ነበር።
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ከዚያ በኋላ ላሉት ግን ምንም ስሜት አልነበረኝም። እንዲያውም
ጅራፉ በእርግጥ በእኔ ጀርባ ላይ ስለማረፉ እጠራጠር ነበር። የደስታ
ሲቃ ይዞኝ ስሜቴና ሳቄ እንዳይታወቅብኝ ለመደበቅ እታገል ነበር”
ብሏል።

ሞላ ሳዲቅ ለዓይን ምሥክሩ ከዚህ በላይ የተናገረውን
ሲያጫውተው ሌሎችም አብረው እንደሚሰሙት አድርጎ ነበር።

ሞላ ሳዲቅ በመቀጠልም፣ “ሕመምንና ከአገር መሰደድን
የማይችል የመኖር ዓላማ ያለው ነው እንጂ፣ ለፈጣሪው ፍቅር
የተሰለፈ ከሆነ ሕመሙ ለዚህ ዓለም ደስታ፣ ሥቃይ ለወዲያኛው
ዓለም ወደ ፈጣሪ መጠጊያ ይሆነዋል። ወሰን የሌለው አምላክ ከመ-
ቅፅበት ሕመምን ወደ ጤንነት፤ ሐዘንን ወደ ደስታ መለወጡን
የተረዳሁት አሁን ነው። የርሱም ከፍተኛ ኃይል ከፍጡራኑ ጋር
ሲወዳደር እጅግ በጣም የላቀ ነው” ብሎም በሰፊው አጫወተው።

ሞላ ሳዲቅና ኮዱስ ሥቃያቸውን የተቋቋሙት በታላቅ
ጀግንነት ነበር።ይህ ለኮዱስ ከሚጠበቁት ታላላቅ ሥቃዮቹ ውስጥ
የመጀመሪያው ነበር። በግርፊያው ደም በደም እንደሆኑ ከሽራዝ
ከተማ ተባረሩ። ከከተማው መውጫ በር ሲደርሱ ሁለተኛ ወደዚህ
ከተማ ቢመለሱ ሁለቱም እንደሚሰቀሉ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው።

ሞላ ሳዲቅና ኮዱስ የመጀመሪያዎቹ በፋርስ ምድር ላይ
የመሰደድና የሥቃይ ፅዋ ቀማሽ ዕድል የደረሳቸው የባብ ተከታዮች
ናቸው።

ባብ እንዲታሠር ትዕዛዝ መሰጠቱ

ሁሴን ካን ቅጣቱን በሞላ አሊ፣ በሞላ ሳዲቅና በኮዱስ ላይ
ከፈፀመ በኋላም ቁጣው ስላልበረደለት ባብን ለመተናኮል ተነሣ።
ከዚያም ከግብረ-አበሮቹ ጋር ከተመካከረ በኋላ አጃቢ ፈረሰኛ
ወታደሮች ወደ ቡሽር ልኮ ባብን በሠንሰለት አሥረው ወደ ሽራዝ
እንዲያመጡት አዘዘ። በትዕዛዙ መሠረት ወታደሮቹ ባብን አሥረው
ለማምጣት ጉዟቸውን በምድረ-በዳው አድርገው ወደ ቡሽር አቀኑ።
ባብ በበኩሉም ወደ ሽራዝ ጉዞውን ቀጥሎ ስለነበር በምድረ-በዳው
ሁኖ ሳለ ፈረሰኛ ወታደሮቹን በሩቅ አያቸው። የተላኩበትን ዓላማ
እንዳይስቱና በርሱም ምክንያት ችግር እንዳይደርስባቸው በማሰብ ወደ
እነርሱ በመገሥገሥ ቀረብ እንዳለ ኢትዮጵያዊው ሙባረክን ልኮ
ወደርሱ እንዲጠራቸው አደረገ።

ወደ ባብ ለመምጣት ፈቃደኛ ባይሆኑም የወታደሮቹ አለቃ
እስቲ ለማንኛውም እንሂድ በማለት ካበረታታቸው በኋላ ወደ ባብ
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ቀረብ እንዳሉ ሠላምታ ሰጥቶ ጉዟቸው ወዴት እንደሆነ ጠየቃቸው።
የወታደሮቹ አለቃም፣ “ሁሴን ካን ወደ ቡሽር ሂደን አንድ አንድ ነገር
እንድንፈልግ አዞናል” አለው። “ባብም በፈገግታ “ሁሴን ካን እኔን
እንድትይዙ ነው የላካችሁ። ይኸው እዚህ አለሁ። ልፋታችሁን
ቀንሼላችኋለሁ። እንደፈለጋችሁ አድርጉኝ” አላቸው።

የወታደሮቹ አለቃ በባብ አነጋገርና በግልጽነቱ ደነገጠ
“ሕይወቱን መሥዋዕት ለማድረግ መሻቱ አልገባኝም፣ ራሱን አሳልፎ
ለሁሴን ካን ለመስጠት ለምንስ ፈቃደኛ ሆነ?” እያለ ራሱን በራሱ
በመደነቅ ይጠይቅ ነበር።

የወታደሮቹ አለቃ ባብ በአስተዳዳሪው እጅ እንዲወድቅ
ስላልፈለገ ባብን እንዳላወቀው መስሎ ወታደሮቹ ጉዟቸውን
እንዲቀጥሉ አዘዛቸው። በኋላም የወታደሮቹ አለቃ እንደተናገረው፣
“እኔ እርሱን ችላ ብዬ ለመሄድ ተዘጋጀሁ። ርሱ ግን እንደገና ተጠጋኝ።
አንተ እኔን እንደማትፈልገኝ አውቃለሁ። አንተ በኔ ምክንያት ችግር
ውስጥ ከምትወድቅ እጄን ለአንተ መስጠት እመርጣለሁ” አለኝ ሲል
ለሌሎች ጓደኞቹ ተናግሯል። የወታደሮቹ አለቃ ባብን አጥብቆ
በመለመን፣ “ሁሴን ካን ጨካኝ ነው። እኔ አንተን በመያዝ የርሱ
መሣሪያ ልሆን አልሻም። በዚህ ጨካኝ ሰው እጅ እንዳትወድቅ ወደ
ማሻድ አምልጥ” በማለት አዛዡ ለባብ አስቦ አስጠነቀቀው።

ባብ ግን “ወስደህ ለአለቃህ አሳልፈህ ስጠኝ፤ አትፍራ።
አንተን ማንም አይቃወምህም። የኔ የመጨረሻ ሰዓት እስካልደረሰች
ድረስ የማንም ሰው ኃይል የርሱ የሆነውን አምላካዊ ዕቅድ ሊያደናቅፍ
አይችልም። ሰዓቱ ሲደርስ ግን በርሱ ስም ለመሠዋትና ፅዋውን
ለመቅመስ ደስታዬ ታላቅ ነው” በማለት መለሰለት።

አዛዡም ራሱን ጎንበስ በማድረግ ሃሳቡን በመቀበል ባብ
እንደፈለገው እንዲፈፀም አዘዘ። ወታደሮቹም ባብን እንደ እሥረኛ
ሳይሆን ሽራዝ እስኪደርሱ ድረስ የክብር ተከታዮቹ በሚመስል መልኩ
አስቀደሙት። ባብን አሥረው እንዲያመጡ የታዘዙት ወታደሮች
ለንጉሥ እንደሚሰጥ ክብር አጅበውት ሲሄዱ ተመልካች ሁሉ
በመንገድ ላይ እየተገላመጠ ይመለከታቸው ነበር።

ሁሴን ካን ባብ ወደ ከተማው መድረሱን እንደተረዳ
አስጠርቶ በአደባባይ ላይ ካዋረደው በኋላ “ምን ዓይነት የተንኮል
ሥራ እንደሠራህ ታውቃለህን? የአዲሱ ራዕይ ደራሲ እኔ ነኝ
የምትለውስ አንተ አይደለህምን?” ብሎ ጠየቀው።

የባብ ረጋ ያለ ጠባይና ያሳየው አክብሮት ገዥውን የበለጠ
አስቆጣው። ወዲያውኑ ባብ ለዘብና ጠንከር ባለ አነጋገር ሁሴን ካንን
“በአውራጃ አስዳዳሪነትህ ምድብ-ሥራ በግዛትህ ውስጥ ስለሚሠራው
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ማንኛውንም ሥራ ሁሉ በቅድሚያ ዕውነቱን ማረጋገጥ ሲገባህ ራስህ
ነገሩን ሳታውቅ ትክክለኛ ያልሆነ ውሳኔ መስጠት የለብህም” በማለት
አስገነዘበው።

ይህ አነጋገር አስተዳዳሪውን የበለጠ በንዴት እንዲቃጠል
አደረገው። አጠገቡ ወዳለው ሰው ዘወር ብሎ ባብን በጥፊ
እንዲመታው አዘዘው። እንዲመታው የታዘዘው ሰው ምት ብርቱ
ስለነበር የባብ ፊቱ ከምቱ የተነሣ ፍም መሰለ። ራሱ ላይ የነበረው
ጥምጥሙም ተሸቀንጥሮ ከላዩ  ወደቀ።

ይህ ከሆነ በኋላ አጎቱ ሐጂ ሚርዛ ሠይድ አሊ ቤት ተወስዶ
እንዲቀመጥና በተፈለገ ጊዜም ወደ ቢሮው እየተጠራ እንዲቀርብ
አዘዘ።

አብደል ካሪም ከባብ ጋር መገናኘቱ

አንድ የታወቀ የካዝቪን መንደር ነጋዴና አስተማሪ ሼህ
አብደል ካሪም የሚባል ሰው ነበር። ርሱም ስለ ፈጣሪው ለማወቅ
በጣም ይጓጓ ስለነበር ሥራውን ትቶ ጊዜውን በኃይማኖት ጥናት ላይ
አውሎት ነበር። አንድ ሌሊት በፀሎት ላይ እንዳለ ያጋጠመውን
በማስታወሻው ውስጥ እንደሚከተለው ጽፏል፣ “ሌሊቱ እስኪነጋ
በሃሳብ ተውጨ አድራለሁ። ምግብ አልበላም ወይም እንቅልፌን
አልተኛም ። አንዳንድ ጊዜ በመፀለይ፣ አንተ ተመልከተኝ፣ ችግሬንም
እይ፣ ኃይማኖትህ በመከፋፈሉ ምክንያት ብዙ ልዩነት ተፈጥሮ
ስመለከት በጣም አዝናለሁ። ዕውነቱ ምንድር ነው? ከጥርጣሬዬ
እንድላቀቅ አንተ አትመራኝምን? የሚመራኝና የሚያፅናናኝስ ካንተ
ሌላ ማን ነው? በማለት ሌሊቱን ሙሉ ስፀልይ የማድርበት ጊዜ ነበር።
አንድ ቀን በጣም አዝኜ ከማልቀሴ የተነሣ ሕሊናዬን የሳትኩ
ይመስለኛል፣ ወዲያውኑ በሃሳቤ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ታዩኝ።
ከመካከላቸው አንድ ታላቅ ሰው ወደኔ እየተመለከተ፣ ወደኛ
ለመምጣት የሚሞክሩትን ሁሉ መንገዱን እንመራቸዋለን እያለ ይናገር
ነበር። ከአለሁበት ተነስቼ ወደ ርሱ በመሄድ ልክ እግሩ ላይ ልደፋ
ስል ነቃሁ። ልቤ በደስታ ባሕር ስትዋኝ፣ የደስታዬም ብዛት ሊገለጽ
የማይቻል ነበር” በማለት አብዱል ካሪም የዚያን ታላቅ ሰው ማንነት
ለማወቅ ፈልጎ ሲያጠያይቅ እርሱ የሚለውን ዓይነት ሰው በአሁኑ ጊዜ
በካርባላ እንደሚያስተምርና የሱ ስሙም ሠይድ ቃሲም እንደሚባል፣
እርሱም ይመጣል ተብሎ በተስፋ ስለሚጠበቀው ይሰብካል ተብሎ
ተነገረው።

አብዱል ካሪም፣ በቦታው ተገኝቶ ልክ በሕልሙ እንዳየው
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ሁሉ ሠይድ ቃሲም ቆሞ ለተሰበሰቡት ሰዎች ንግግር ሲያደርግ
ዓየው። ይናገር የነበረውም ልክ እነዚያኑ በሕልሜ የተነገሩትን ቃላቶች
ነበር። አብዱል ካሪም ስለሚመጣው መልዕክተኛ ከሚናገረው
ከሠይድ ቃሲም ሳይለይ ሙሉ ክረምቱን አብሮ አሳለፈ። ሠይድ
ቃሲም “
አወጀ። “እንዲገለጽ የተመረጠበት ቀን በጣም ተቃርቧል። እኔ
ከሄድኩ በኋላ ተነሡና ፈልጉት። እስክምታገኙትም ድረስ ለጥቂት ጊዜ
እንኳ እንዳትዘናጉ ፍለጋችሁንም አታቋርጡ” ይል ነበር።

አብዱል ካሪም ከሠይድ ቃሲም በተለየበት ዕለት፣ “አብዱል
ካሪም ሆይ! ዕምነት ይኑርህ! ያ እርሱ በሚገለጽበት ጊዜ ለድል
አድራጊነቱ ከሚነሱት አንዱ አንተ ነህ። በዚያች በተቀደሰችዋ ቀን
እኔን እንደምታስታውሰኝ ተስፋ አደርጋለሁ ” አለው።

አብዱል ካሪም ያችን አስደናቂ የተስፋ ቀን ለመጠባበቅ ወደ
ቤቱ ካዝቪን ተመለሰ። በተስፋ የሚጠበቀው ስለመምጣቱ ምንም
ምልክት ሳይታየው ብዙ ዓመታት በማለፋቸው የአብዱል ካሪም ተስፋ
እየመነመነ መጣ። ስለነዚያም ያሳለፋቸው የጭንቅ ዘመናት
አብዛኛውን ጊዜ እንዲህ እያለ ይናገር ነበር፣ “ወደ ንግድ ሥራዬ
ተመለስኩ። ግን በእያንዳንዱ ሌሊት እቤቴ ስመለስ ፀጥታ ወደ
ሰፈነበት ክፍሌ እገባለሁ። በሙሉ ልቤ ፈጣሪዬን፣ በአንተ መንፈስ
በተናገረው አሽከርህ አፍ እኔ ያንተን መሢሕ ለማየት እንደምበቃና
ንግግሩንም እንደምሰማ ቃል ገብተህልኛል። የሰጠኸኝንስ ተስፋ
ለማየት የምችለው መቼ ነው? እያልኩ እለምን ነበር። አንድ ቀን
ሌሊት በሃሳብ ተመስጬ ስፀልይ በዚያው እንደሰመመን አደረገኝ።
ወዲያው አንድ እንደ በረዶ የነጣች ወፍ በራሴ ላይ ዞረችና አጠገቤ
ከሚገኘው ዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ያረፈች መሰለኝ። ወዲያውኑ ሊገለጽ
በማይቻል ጣፋጭ አንደበት ያች ወፍ የሚከተለውን ተናገረች።
‘አብዱል ከሪም ሆይ! የሁሉም ተስፋ የሆነውን የምትሻውን ዓመተ 60
ተመልከት’” ብላ ከመቅጽበት ካረፈችበት በረረችና ጠፋች። የነዚህ
ቃላት ምሥጢር ምንነት የበለጠ አሳሰበኝ። በእንቅልፌም ሆነ በውኔ
የዚያ ድምፅ ቅላፄ ከሃሳቤ አልጠፋልህ አለኝ። በዓመተ 60 አስደናቂ
ሰው በሽራዝ መኖሩን በሰማሁ ጊዜ ወደዚያው ገሠገሥኩ።
በመጨረሻም ባብ ዘንድ ደረስኩ። እርሱ ወደኔ ቀና ብሎ ተመለከተኝና
በዚያች ነጭ ወፍ በተናገረችበት የሚያስደስት ድምፅ ዓይነት “አብዱል
ካሪም ሆይ! የሁሉም ተስፋ የሆነውን ነው የምትፈልገው?” ብሎ
ጠየቀኝ። ተከትለውኝ ለመጡት ሰዎች በሚያስገርማቸው ሁኔታ
በእንባ ተውጬ በታላቅ ደስታ ከባብ እግር ሥር ወደቅሁ። ባብም
ደግፎ ቀና አድርጎ ግንባሬን ሳም ካደረገኝ በኋላ ከጎኑ እንድቀመጥ
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ጋብዞኝ ፍቅር በተሞላበት ለስላሳ አንደበት የልቤን ጭንቀት
ሊያቃልልኝ ቻለ። የምፈልገውንና የምወደውን ለማግኘት
የማደርገውን ፍለጋ አበቃሁ።

ሁሴን ካን በቅርብ ቢቆጣጠርም በድብቅ ታላላቅ ሰዎች
ባብን ለመጎብኘት ይመጡ ነበር። እንደ አብዱል ካሪም ያሉ ታዋቂ
ሰዎች ባብ ወዳለበት ሲወጡና ሲገቡም በመታየታቸው በሽራዝ ከተማ
ውስጥ ታላቅ መደናገጥና መደነቅ ሆነ። ታላላቆችም ሆኑ ታናናሾች
ወደ እርሱ ዘንድ ሲሄዱ የሚገጥማቸውን ማንኛውንም ዓይነት መከራ
ለመቋቋም ቆረጡ። ሰዎች በመንገድ ላይ እየተሰበሰቡ ግማሹ
ትምህርቱን ለመቀበል፣ ግማሹም ለማንቋሸሽ ስለርሱ ይነጋገሩ ነበር።
ሁሴን ካን የባብ ተወዳጅነት እያየለ በመምጣቱ በጣም አዘነ።

የንጉሡ ባብን መፈታተን

ወዲያውኑ የባብ ዝና ከደቀ-መዛሙርቱ አልፎ በሕዝቡ
ከዚያም በባለሥልጣናቱ ከመሰማቱም በላይ መልዕክቱን ሕዝቡ
በደስታ ተቀበለው። ባለሥልጣናቱ ባብ በሕዝብ ፊት ከተወደደ
ሥልጣናቸው የሚወሰድባቸው መስሏቸው በመደናገጥ፣ “ይህ ነገር
ከእንግዲህ ወዲህ ቸል የሚባል ጉዳይ አይደለም፣ ልንከታተለውና
ልናጠፋው ይገባል” በማለት ተናገሩ። ከዚህ በኋላ ባለሥልጣናቱ
አስተዳዳሪውን፣ ፀሐፊዎቹን፣ የወታደር አለቃዎችንና ሕዝቡን
በመጋበዝ በሽራዝ ንግግር የሚደረግበት ትልቅ ስብሰባ አዘጋጅተው
ወጣቱን ነቢይ ተስፋ ለማስቆረጥ ወሰኑ።

ይሁን እንጂ ባብ የተናገረውም ሆነ ያስተማረው ዕውነት
እንጂ ውሸት የሌለበት መንፈሳዊ ትምህርት የግል ጥቅሙን
የማይመለከት መሆኑን ሕዝቡ ስለተረዳ በየቀኑ እርሱን የሚከተሉ
አማኞች ቁጥር እየጨመረ ሄደ። በዚህ የጋለ ስሜት ባለው ዕድሜው
ባሳየው ጠባየ-መልካምነት ያዩትና የሰሙት ሁሉ  አደነቁት።

ታሪክ ፀሐፊው ኮሜቴ ዲ. ጉቢኒዬ “ባብን በጣም ለስላሳ
ጠባይና  አስገራሚ ዕርጋታ የተላበሰ፣ ወጣትነቱና ማራኪ ውበቱ
የበለጠ ከፍ አድርጎታል። በጣም አዋቂ የሆኑ ብዙ ሰዎች
አነጋግረውታል። ስለርሱ ጥበብና የመናገር ችሎታም አድንቀውታል።
ተናግሮ የሰዎችን ልብ ያልማረከበት ጊዜ የለም” ብሏል።

ባብ በዚያን ጊዜ መታወቅ የጀመረው በተከታዮቹና
በደጋፊዎቹ ብቻ አይደለም። ታሪክ ፀሐፊው ኮሚቴ ዲ. ጉቢኒዬ
ስለዚያ ጊዜ በፃፈው ታሪክ ውሰጥ እንዳተተው “ባብ በሚሰብክበት
ቦታ የተገኙ ሁሉ የኦርቶደክስ ሞሐመዳውያን እንኳን ሳይቀሩ ስብከቱ
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ከአእምሯቸው ውስጥ እንዳልጠፋ ይናገራሉ። በሚያስታውሱበት ጊዜ
ሁሉ ድንጋጤ ሳይሰማቸው ቀርቶ አያውቅም። እነርሱም በጠቅላለው
ሁላቸውም የባብን የንግግር ችሎታውን እያደነቁ፣ ተወዳዳሪ የሌለው
መሆኑን ለመመስከር የሚችል በቦታው ላይ ተገኝቶ በዓይኑ ያየና
በጆሮው የሰማ ብቻ ነው ይላሉ” በማለት ፅፏል።

የባብ ዝና ከመታወቁ የተነሣ በአገረ-ፋርስ ስለባብ ትንሹም
ትልቁም ያወራ ጀመር። ሌሎች ሰዎችም ሆኑ በሥልጣን ላይ የነበሩት
የባብን አስተምህሮ በይበልጥ ለማወቅ ይጠይቁ ጀመር። በመጨረሻም
ንጉሡ መሐመድ ሻህ ስለዚህ አስደናቂ ወጣት የሰማው ወሬ ዕውነት
ስለመሆኑ ማጣራት እንዳለበት ተሰማውና ጠቅላይ ሚኒሥትሩን
እንዲያስረዳው ጠርቶ “ይህን ነገር ለማጣራት ዕምነት የሚጣልበት
ሰው ማን አለ?” በማለት ጠየቀው። ከብዙ ውይይት በኋላ ንጉሡና
ጠቅላይ ሚኒሥትሩ፣ የንጉሡ የቅርብ ረዳት የነበረውንና ሁለታቱም
በጣም የሚያምኑት ቫሂድ የተባለውን መረጡ።

ከንጉሡ የቅርብ ረዳቶች መካከል ቫሂድ በጣም የተማረ፣
ተናጋሪና ተደማጭነት ያለው ባብን የሚያሸንፍ ሰው ቢኖር እርሱ ብቻ
እንደነበረ ይታመን ነበር። የፋርስ ታላላቅ መሪዎችና የቫሂድ አባት
ዕውቀቱና ችሎታው የታወቀ መሆኑን አረጋግጠውለታል። በፋርስ
ከሚገኙ ታላላቅ ሰዎች በዕውቀቱ የበለጠ ለመሆኑ የተረጋገጠ ስለሆነ
በየስብሰባው በተገኘ ጊዜ ያለጥርጥር ዋና ተናጋሪ የሚሆነው እርሱ
ነበር። በተጨማሪም መንግሥት ችግር ባጋጠመው ጊዜ ሁሉ
የሚያማክረው ቫሂድን ነበር።

በዚያን ጊዜ ቫሂድ የንጉሡ እንግዳ ስለነበረ የዚህ አዲስ
ዕምነት እየተጋነነ መነሣት ምን ዓይነት የፖለቲካ ጥቅምና ጉዳት
እንዳለው ለማወቅ ፈልጎ፣ ቫሂድን ጠርቶ ካነጋገረው በኋላ፣ “ወደ
ሽራዝ አሁኑኑ ተነሥተህ ሂደህ ባብን አነጋግረው። ይህ ሲወራ
የምንሰማው አስደናቂ ወሬ ዕውነት መሆኑን አጣርተህ ያገኘኸውን ለኛ
ለራሳችን ሪፖርት ስጠን” ብሎ ጥብቅ ትዕዛዝ ሰጠው።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩም በበኩሉ ቫሂድን “ባብን ብታዋርደውና
ብታጋልጠው ባለህ ክብር ላይ ሞገስን ትቀዳጃለህ ” ብሎ አማለለው።

ቫሂድ ሽራዝ ከተማ በደረሰ ጊዜ የቅርብ ጓደኛውን ሠይድ
ካዚሚ ራሽቲ የሚባለውን ከአገኘው በኋላ “ባብን አግኝተኸዋልን?
ስለርሱ  ምን ታውቃለህ? አስደስቶሃል? ጉረኛ ነው እንዴ?” በማለት
ይህንኑ ጓደኛውን “ጠየቀው። ይህ ጓደኛውም “አንተው ራስህ
አነጋግረውና ተረዳው፣ ካነጋገርከውም በኋላ የራስህን ውሳኔ ስጥ።
ነገር ግን በጓደኝነቴ እንዳማክርህ ከፈለግህ እንድትጠነቀቅ
እመክርሃለሁ። ለእርሱ ለባብ የንቀት ወይም የበላይነት መንፈስ
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አሳያለሁ ብለህ እንዳትሣሣትና እንዳትፀፀት” በማለት መለሰለት።
ቫሂድ ከባብ ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ ወስዶ በቀጠሮው ቀን

ሲገናኙ ባብ በወዳጅነት ተቀበለው። ቫሂድ ለሁለት ሰዓታት ያህል
ባብን ከመጽሐፍ ቅዱስና ከቁርዓን ውስጥ በጣም ከበድ ከበድ ያለውን
ክፍል እየጠቃቀሰ በጥያቄ አጣደፈው። በተስፋ የሚጠበቀው
በሚመጣበት ጊዜ ይሆናል ተብሎ የተተነበየለትን አስደናቂ ሂደቶችን
እያነሣም አነጋገረው። ረዘም ላለ ጊዜም በጣም አስቸጋሪና ግልጽ
ያልሆኑ ፍልስፍናዎችን እያነሣ አወራ።

ባብ፣ በትዕግሥት ቫሂድ የተማረውንና የሚያውቀውን ሁሉ
እስከሚጨርስ አዳመጠው። በእርጋታ የቫሂድን ጥያቄዎች መዘገበ።
ቫሂድ ንግግሬን ጨረስኩ እንዳለ፣ ወዲያውኑ ባብ ለተጠየቁት
ጥያቄዎች ሁሉ አጥጋቢ መልስ ለቫሂድ ሰጠው። ቫሂድ በተሰጠው
መልስ በመርካት በዚያ ረጅምና አዋቂ መሆኑን ለማሳየት ባደረገው
ንግግሩ አፈረ። በኋላም ቫሂድ እንደሚከተለው ብሎ ጻፈ “ባብ መናገር
ጀመረ። ለእያንዳንዱ ጥያቄዬ አጭርና አጥጋቢ መልስ ሰጠኝ።
የመልሶቹ ትክክለኛነትና ግልጽነት የበለጠ እንድገረምና እንድደነቅ
አደረገኝ። የበላይነት ስሜቴም ጠፍቶ በራሴ ዕውቀት በመተማመን
በትዕቢት ላደረግሁት አፈርኩ። የበታቸኝነት ስሜት ስለተሰማኝ
ወዲያውኑ ዕረፍት እንዳገኝ ፈቃዱን ጠየቅሁት። እግዚአብሔር ፈቃዱ
ቢሆን በሚቀጥለው ቀን በማቀርባቸው በቀሩኝ ጥያቄዎቼ ተልዕኮዬን
እፈጽማለሁ” አልኩት።

ቫሂድ ከባብ ቤት ወጣ። ከዚያም እንደወጣ ወደ ጓደኛው
ቤት በመሄድ በመጀመሪያው የቃለ-መጠይቅ ጊዜ የሆነውን አወጋው
“ለሁለት ሰዓታት የመናገር ዕድል አልሰጠሁትም። ታዲያ በጥቂት
ቃላት በአጭር ጊዜ የኔን ጥያቄዎች በመመለስ የተደበቁ
ምሥጢራቸውን ገለጸ። በጣም ስላፈርኩ ሸሸሁ” አለ።

ከዚያም ቀደም ብሎ ቫሂድን ይኼው ጓደኛው ማስጠንቀቁን
አስታውሶ “ለሚቀጥለው ጊዜ ምክሬን አትዘንጋ፣ ለዚህ ወጣት ልጅ
አክብሮትህን አትንፈገው” አለው።

ቫሂድ የባብን ዕምነት ለማረጋገጥ የሚያደርገው ተልዕኮ
በሁለተኛው ቃለ-መጠይቅ ጊዜ ያበቃል የሚል ዕምነት ነበረው።
በአዕምሮው ውሰጥ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎቹን በቀጥታና በግልጽ
አዘጋጅቷቸው ነበር። ጥያቄዎቹን በሚያቀርብበት ጊዜ ከዚያም
እንደተመከረው ትሑት እንደሚሆን፣ ነገር ግን አንዳንዴም ጠንከር
እንደሚል አሰበ። ይሁን እንጂ ቫሂድ ከባብ ዘንድ ደርሶ ሲነጋገር እርሱ
ሊል ከሚፈልገው ሁኔታ ጋር የማይጣጣም ንግግር ማድረጉን
ተረዳው። ይህንንም አስደንጋጭና አሳፋሪ ሁኔታውን እንደገና
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በሚከተሉት ቃላት ሲገልጽ፣ “የደነቀኝ ነገር ቢኖር ከርሱ ከባብ ጋር
ያደረግሁት ንግግር ስለሌላ ጉዳይ ነበር። እርሱን እጠይቀዋለሁ ብዬ
ያዘጋጀኋቸው ጥያቄዎቼ ከሃሳቤ ጠፍተዋል። ከዚያም በኋላ በጣምም
የሚገርመኝ እነዚያን እኔ የረሳኋቸውን ጥያቄዎች ባብ መልስ
ሲመልስልኝ መስማቴ ነው። ንግግሩም አድናቆቴን ያነሣሣው/የሳበው
ግልጽና አጠር አጠር ያለ ዓይነት ስለነበር ነው። በዚያን በቃለ-
መጠይቅ መጀመሪያው ላይ እንደሰመመንም ይዞኝ ነበር። ታዲያ ባብ
ምን እንደሚልና እነዚያን የረሳኋቸውን ጥያቄዎቼን ሲመልስልኝ ስሰማ
እንደመባነን ብዬ ተነሣሁ፣ተንቀጠቀጥኩ ሆኖም በእርሱ አነጋገር
ብማረካም ይህ ሁሉ ድንገተኛ አጋጣሚ አይደለምን? የሚል ድምፅ
በጆሮዬ ይንሾኳሾክብኝ ነበር። በጣም ከመደሰቴ የተነሣ ሃሳቤን
መሰብሰብ አቃተኝ። ለመቆየት አልቻልኩምና ልሂድ ብዬ እምቢ
አልኩ፤ ለሁለተኛ ጊዜ እንድሄድም ፈቃድ ጠየቅሁ” ብሏል።

ቫሂድ ለሁለተኛ ጊዜ ምን እንደደረሰበት ለካዚም ሂዶ ነገረው
“በዚች ባለችን ትንሽ ዕውቀት መኩራራት የእግዚአብሔርን ከበርካታ
ፀጋው እንዳናገኝ የሚያደርገንና የርሱንም  መልዕክተኛውን የሚያሳዝን
አይሆንም? ብሎ ለጓደኛው ገለጸለት። ያለችው ትንሽ የመኩራራት
ዕውቀቱ እንደመጋረጃ ሆና የባብን መልዕክት ከመረዳት ያገደችው
መሆኑን ቫሂድ ዓመነ። “አሁን ከእንግዲህ ዱሮ ከምታውቀው ሁሉ ነፃ
ሆነህ በትሕትና ሂድ። ምናልባት ከጥርጣሬህና ከመደናገር ያድንህ
ይሆናል” ብሎ ጓደኛው ለመነው።

ቫሂድ ይህን ሦስተኛውንና የመጨረሻውን የቃለ-መጠይቁን
ውጤት በዝርዝር የገለጸው ለንጉሡና ለጠቅላይ ሚኒሥትሩ ብቻ
ሳይሆን ለሰው ዘር ሁሉ ነው። አገላለጹም እንደሚከተለው ነው፡-
“በሦስተኛውና በመጨረሻው የቃለ-መጠይቄ ጊዜ ማንነቱን
ለማረጋገጥ ጥያቄ ለማቅረብ ሳይሆን በልቤ ከቅዱስ ቁርዓን ውስጥ
እኔን ሁል ጊዜ የሚያስደስተኝን ልዩ ምዕራፍ መግለጫ እንዲጽፍ
እጠይቀዋለሁ ብዬ ወሰንኩ። በጠየቅሁት መሠረት በተሟላ አኳኋን
የገለጸ እንደሆነ ዕውቀቱን ዓምኜ ዕምነቱን እቀበላለሁ። ይህንን
ማድረግ ካልቻለ ግን ዝነኛ ስሙን አጠፋለሁ ብዬ አሰብኩ።
ወዲያውኑ ርሱ ፊት እንደቀረብኩ ልገልጸው በማልችለው በፍርሃት
ስሜት ተዋጥኩ። ገና ፊቱን ሳየው እጅና እግሮቼ ተንቀጠቀጡ። ብዙ
ጊዜ በተደጋጋሚ በየምክንያቱ ከንጉሡ ፊት ስቀርብ አንዳችም ጊዜ
ምንም የፍርሃት ስሜት ይዞኝ አያውቅም ነበር። በዚህ ጊዜ ግን በጣም
ፈርቼ ከመንቀጥቀጤ የተነሣ ቆሜ ለመቆየት አልቻልኩም። ባብም
የኔን ሁኔታ ተመልክቶ ከመቀመጫው ተነሥቶ ወደኔ መጣና እጄን
ይዞ ከጎኑ አስቀመጠኝ። ‘ልብህ የሚፈልገውን ሁሉ ጠይቀኝ፣ እኔ
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ለመናገርም ዓቅም አንሶኝ በተመለከተ ጊዜ ፈገግ አለና እንዲህ አለኝ፤
‘አንተ የምትሻውን ብገልጽልህ የእግዚአብሔር መንፈስ የወረደ
መሆኑን ታምናለህ? የምናገረው በማጭበርበር ወይም በምትሃት

እንባዬ መጣ። ልናገራቸው የቻልኳቸው ቃላት ቢኖሩ፣ አቤቱ ጌታዬ
ሆይ በየራሳችን ላይ የማይገባ ነገር ሠርተናል። አንተ ባትራራልንና
ባትምረን ኖሮ በእርግጥ ጠፊዎች ነበርን” የሚለውን ብቻ ነበር።
ከዚያም ባብ የብዕር ማስቀመጫውንና ወረቀት ጠይቆ፣ በልቤ ውሰጥ
ልጠይቅ የነበረ ፍላጎቴን መግለጽ ጀመረ።

በትንሽ ጊዜ ውስጥም አስደናቂ በሆነ ፍጥነት ከሁለት ሺህ
የማያንሱ ጥቅሶችን ጻፈ። ይበልጡንም በጣም ያስደነቀኝና እንዲሁም
ያስገረመኝ ነገር ተወዳዳሪ የሌለው ውበትና ጥልቅ ምሥጢር ያዘለ
ከመሆኑም በላይ ከኔ በስተቀር የደረሰበት የለም በማለት ለማንም
ሳልናገር በድብቅ የያዝሁትን ጉዳይ ሲገልጽልኝ ነው።

ቫሂድ ከባብ ጋር ስላደረጋቸው ቃለ-መጠይቆቹ የሰጠው
ሪፖርት ወይም ዘገባ አድናቆቱን የሚገልጽ ነበር “እንዴትስ አድርጌ
ነው ይህንን ሊገለጽ የማይቻል ግርማ ሞገሥ የተሞላበት ትዕይንት
የማስረዳው? ቃላት በሚያስደንቅ ፍጥነት ከብዕሩ ይፈልቃሉ፤
ሊታመን የማይቻል የአጻጻፍ ፍጥነት፣ ለስላሳ ዜማው አስገራሚ
የሆነው የአቀራረብ ዘይቤው ሁሉ አስደነቀኝ፣ ግራም አጋባኝ። ፀሐይ
መጥለቂያዋ እስክትደርስ ድረስ በዚሁ ዓይነት ቀጠለ። ብዕሩን
አስቀምጦ ሻይ እንዲመጣ ካዘዘ በኋላ ወዲያውኑ የጻፈውን ማብራሪያ
ጮክ ባለ ድምፅ አነበበልኝ። በዚያን በቅዱስ ምዕራፍ ውስጥ
የተደበቀውን ምሥጢር ሊገለጽ በማይቻል አነባበብ ሲያነበው ስሰማ
ልቤ ተናወጠ። በግርማ ሞገሡና በውበቱ እጅግ ተደስቼ ስለነበር
ሦስት ጊዜ እኔነቴን ስቼ ልወድቅ ነበር። ከመውደቅም ያዳነኝ ባብ ፊቴ
ላይ ውሃ ረጭቶብኝ ነው። ንባቡን ከጨረሸ በኋላ ባብ ለመሄድ
ተነሣ። የጻፈውን ማብራሪያ ገልብጬ እስክጨርስና ትክክኛነቱን
እስካመሣክር ድረስ የርሱ እንግዳ መሆኔን ነገረኝ። ከዚህ በኋላ ወደ
ጓደኛዬ ቤት ሄጄ ከርሱ ጋር ሆነን ስንገልብጥ ሦስት ቀናትና ሌሊቶች
ወሰደብን። ሁሉም ትንቢቶች በጽሑፉ ውስጥ ያሉ ሙሉ በሙሉ
ፍጹም ትክክል መሆናቸውን አረጋገጥን” ቫሂድ የተልዕኮውን
የምርመራው ውጤት ሲያጠቃልል “እንደረስኩበት ከሆነ ባብ
የመጣበት ዓላማ ዕውነተኛነት በጣም ከፍተኛ መሆኑን ሳረጋግጥ
ከዚህ ሃሳቤ የሚነቀንቀኝ አለ ብዬ አላምንም” ብሏል። ቫሂድ ለንጉሡ
ያለፍርሃት ሳይደብቅ ስለ ባብ ያገኘውን የተልዕኮውን ምርመራ
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ውጤት በዝርዝር ጽፎ ወዲያውኑ ለንጉሡ እንዲሰጥ በማለት ወደ ዋና
ከተማው ላከው። ቫሂድ ግን ወደ ዋናው ከተማ አልተመለሰም።
በምድረ-ፋርስ በየከተማውና በየመንደሩ እየተጓዘ ሰዎች አዲሱን
የአምላክ ክስሰት አውቀውና ዓምነው እንዲቀበሉ አስተማረ።
በሚያስተምርበት ጊዜ ስሜቱ በጣም ከፍ ያለ ከመሆኑ የተነሣ
የሚያዩትና የሚሰሙት ሌሎች ምሑራን፣ ቫሂድ በእርግጥ ተደግሞበት
በድንገት ሳያብድ አልቀረም እያሉ ያወሩ ነበር።

ቫሂድ ባብ የተነሣበት ዓላማ ዕውነት መሆኑን አረጋግጦ ርሱ
ራሱም አምኖ ተቀብሏል ማለትን ንጉሡ ሲሰማ በአስቸኳይ ጠቅላይ
ሚኒሥተሩን ጠርቶ “ቫሂድ የመኳንንት ዘር የሆነ ሰው ነው?
እንዲሁም በጣም የተማረና አዋቂ ሰው ነው?” በማለት ጠቅላይ
ሚኒሥትሩን አሳፈረው።

በቃለ-መጠይቁ ጊዜ ቫሂድን ከቤቱ አስቀምጦት የነበረው
ሁሴን ካንም “ቫሂድ ተስፋ የሌለው፣ በባብ መልከ-ቀናነት የተማረከ
ሰው ነው። የእርሱ ተከታይና ለፈቃዱም ተገዥ ለመሆኑ ምንም
ጥርጥር የለኝም” ብሎ ለንጉሡ ጻፈለት። ቫሂድ የባብን ትምህርት
የተቀበለ መሆኑን ባዛን ጃን ከተማ ሲሰማ በጣም የታወቀ ሊቅ፣ የቤተ
-መንግሥቱም አማካሪ ጭምር የነበረው ሁጃት ዛንጃን ስለኃይማኖቱ
ከተረዳ በኋላ አንዳንድ ጥያቄዎች አቅርቦ አጥጋቢ መልስና አጥጋቢ
ውጤት ያላገኘ እንደሆነ ባብን አንበረክከዋለሁ ብሎ አሰበ።
በመጀመሪያ ርሱ ፊት ለፊት ገጥሞ ለባብ ጥያቄ ከማቅረቡ በፊት
አንዳንድ ማስረጃና ማንበርከኪያ ጥያቄዎችን ለማዘጋጀት እንዲረዳው
ነገሩን ጠይቆ ወይም ሰልሎ የሚመጣ ሰው የርሱ የቅርብ ረዳት
የነበረውን ሞላ እስካንደረን ወደ ሺራዝ ላከው።

እስካንደርም ባብ ዘንድ ሂዶ ካገኘው በኋላ ጥያቄ በመጠየቅ
የተመለሰለትን መልስ እያጠና ማፍረሻ ሲፈልግ ከአሥር ቀን በላይ
ቆይቶ ወደ ዛንጃን ተመለሰ። በከተማው እንደደረሰ ቀጥታ ወደ ሁጃት
ሂዶ ሁጃት ከታወቁ የኃይማኖት ሊቃውንት ጋር ስብሰባ ይዞ
ቢያገኘውም ሰተት ብሎ ሁጃት በስብሰባው ላይ እንዳለ ለማነጋገር
ሞከረ። ሁጃትም እንዲገባ ካስደረገ በኋላ ኃይማኖቱን ተቀብሎት
ወይም ውድቅ አድርጎት እንደሆነ ሞላ እስካንደርን ጠየቀው። በዚህን
ጊዜ ባብ የጻፈውን ጽሑፍ ለሁጃት አቅርቦለት የጌታው ውሳኔ ለርሱም
የሚሰማማ መሆኑን ገለጸለት። ሁጃትም በመቆጣት “አዚህ
የተሰበሰቡትን ሊቃውንት በመፍራት ነው እንጂ በዚህ መልስህ
እቀጣህ ነበር። በኃይማኖት ጉዳይ እንዴት የአንድ ሰው መስማማትና
አለመስማማት አንተን ይመለከታል” አለው። ሆኖም ጽሑፉን
ተቀብሎ አንዷን ገጽ እንዳነበበ ሰውነቱ ሲለዋወጥ ታየ። በመሬትም
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ላይ ተንበረከኮ፣ ‘ዕውነት እላችኋለሁ፣ በዚህ ጽሑፍ ላይ የሚነበበው
ከቅዱስ ቁርዓን የመነጨ ነው። በቅዱስ ቆርዓን ያመነ ማንም ይህን
ጽሑፍም ያምናል፤ ደራሲውም ዕውነተኛው የእግዚአብሔር
መልዕክተኛ ነው። የተከበራችሁ ሊቃውንት ለዚህ መጽሐፍ ደራሲ
ራሴን አሳልፌ እሰጣለሁ። ያልተገለጸልኝን ገልጾልኛል” ብሎ
ስብሰባውን ትቶ ወጣ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የባብን ትምህርት በጋለ
መንፈስና ስሜት ማስተማር ጀመረ።

ቫሂድ እንደ ታላላቅ መሪዎች ተቆጥሮ የንጉሡ ልዩ
መልዕክተኛ ሁኖ ቢመረጥም ማዕረጉንና ክብሩን ትቶ የባብን ዕምነት
በመቀበል ማስተማር ጀመረ። ገዥውም ሁሴን ካን “ባብ ባጠመደው
የጥንቆላ ምትሐት ረካህ እንዴ?”በማለት ቫሂድን እየጠየቀ ለማናደድ
ሞከረ። ቫሂድም “ከእግዚአብሔር በስተቀር ማንም ሰው የቫሂድን ልብ
አይማርክም። የሰዎችን ልብ ለመለወጥ የሚችለው እርሱ አምላክ ብቻ
ነው። የኔን ልብ ሊያጠምድ የሚችልም ቢኖር አምላክ  ነው። የርሱም
ቃል ያለ ምንም ጥርጥር ዕውነት ቃል ነው” በማለት መለሰ።

የሽራዝ ከተማ አስተዳዳሪ ባብን መከታተሉ

ጠቅላይ ሚኒሥትሩና በቤተ-መንግሥቱ ያሉ ሰዎች በማበር
እንደ ቫሂድ ዓይነቱን የባብን ዕምነት የተከተሉትን ታዋቂ ሰዎች
እያንዳንዳቸውን በንጉሡ ፊት ለማስጠላት ሞከሩ። አንድ ቀን ንጉሡ
በፈረስ ላይ ተቀምጦ ሲሄድ አንድ ሽማግሌ ሰው ከንጉሡ በስተ-ፊት
መንገዱን አቋርጦ ሳይርበተበት በፈገግታ ጠጋ ብሎ ለንጉሡ እጅ
በመንሣት ሠላምታ ሰጠ። ንጉሡም በሽማግሌው አክብሮት፣ በግርማ
ሞገሡና በአኳኋኑ በጣም ተደሰተ። ንጉሡም ለሠላምታው አፀፋውን
ከመለሰ በኋላ ሽማግሌውን ቤተ-መንግሥቱ ድረስ መጥቶ
እንዲጎበኘው ጋበዘው።

ወደ ቤተ-መንግሥቱ ከመመለሳቸው በፊት ለንጉሡ ቅርብ
የሆኑ ሰው ጠጋ ብለው በምሥጢር “ግርማዊ ሆይ ይህ ሽማግሌ ሰው
አዲስ የተለወጠውና ከታወቁት የባብ ተከታዮች አንዱ እንጂ ሌላ ሰው
አለመሆኑን አላወቁም እንዴ? እርሱም ባብ ለተነሣበት ዓላማ ፍጹም
ታማኝ መሆኑን በግልጽ አስታውቋል” አሉት። ንጉሡ ሽማግሌውን
በደህና ጎኑና መልኩ ስለተመለከተው አሾክሹዋኪው ምቀኝነትና ቅናት
ያደረባቸው መሆናቸውን አወቀ። በሰዎቹ ቅር ከመሰኘቱም ሌላ
የማያቋርጥ ሃሜታቸው ግራ ስላጋባው “ሆይ ግሩም! በትምህርቱ፣
በመልካም ጠባዩ፣ በአክብሮቱ የታወቀ የባብ ተከታይ በመሆኑ ብቻ
ተቃዋሚ ይነሣበታል እንዴ? ይህ ለምን እንደዚህ ይሆናል” በማለት
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ጠየቀ።
ንጉሡ በቫሂድ ላይ አንዳችም ነገር እንዳይፈፀምበት ስላዘዘ

የሽራዝ አስተዳዳሪ ሁሴን ካን ቫሂድን ለማጥቃት አልቻለም፤
ምክንያቱም ንጉሡን ለማሳዘን ስላልፈለገ ነበር። በሌላ ዘዴ ቀስ ብሎ
የንጉሡንና የቫሂድን ወዳጅነት ማሻከርና ማዳከም ጀመረ። ሆኖም
ሁሴን ካን እነ ቫሂድን የሳበው ባብ በነጻነት እስካለ ድረስ ሃሳቡ
ስለሚዋልል ሳያቋርጥ የሚጎርፈው የተከታዮቹና የጓደኞቹ ብዛትም
ስሚያስፈራው በተቻለ መጠን ውስብስብ ባለ ችግር ውስጥ
እንዲወድቅ ጥረት ማድረግ ጀመረ።

ሁሴን ካን ባብን በምሥጢር እየተከታተሉ ሥሕተት
ሊያገኙበት ይችላሉ የሚላቸውን ሠላዮች ቀጥሮ የባብ ሂደት አደገኛ
ነው እያሉ የሚያቀርቡለትን ሪፖርት መሠረት በማድረግ አስተዳዳሪው
ሁሴን ካን ለጠቅላይ ሚኒሥትሩ ለሚርዛ አኩዋሲ በመደጋገም
ደብዳቤ ጻፈለት። ጠቅላይ ሚኒሥትሩም በባብ ላይ ጥላቻ ያደረበት
ሰው ስለሆነ የባብን ዕምነት የሚከተለውን ሁሉ “ጨርሱት” ብሎ
ትዕዛዝ ሰጠ። ሁሴን ካን የጠቅላይ ሚኒሥትሩ ትዕዛዝ እንደደረሰው
በብዛት ሠላዮቹን በድብቅ በማሠማራት የባብን ቤት ዙሪያውን ከበው
እየሰለሉ የሚያደርገውን ሁሉ እንዲነግሩት አደረገ።

አንድ ቀን ባብን ለመጠየቅ የመጡ ባቢዎች(የባብ ተከታዮች)
አስፈላጊውን ትምህርተ-ቡራኬ ለመቀበል ተሰብስበው ሳለ ከሠላዮቹ
አንደኛው ሂዶ ባብ ብዙ ሕዝቦች ያሰባሰበ ከመሆኑም በላይ ሁኔታው
አስፈሪ መሆኑን ለሁሴን ካን ገለጸለት። የሠላዩ ሪፖርትም፡ “በየምሽቱ
በጉጉት የሚሰበሰበው ሕዝብ በየቀኑ በአንተ(ሁሴን ካን) ግቢ
ከሚሰበሰበው ሕዝብ በላይ በቁጥር ይበልጣል። ከነዚህም ሰዎች
መካከል የተከበሩ፣ አዋቂና በማዕረግም ሆነ በትምሕርት ከፍተኞች
ይገኙበታል። ለባብ ያላቸው ፍቅርና ክብር ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሣ
ማንኛውም ስለሁኔታው  ሊገልጽልህ አይሻም” ይላል።

የሁሴን ካን ቁጣ በአሁኑ ጊዜ በባብና በተከታዮቹ ላይ ብቻ
ያተኮረ ሳይሆን ዕምነተ-ቢስ ሆነው በተገኙት ረዳቶችም ጭምር ላይ
ሆነ። ሁሴን ካን በመናደድ ላይ እንዳለ ከሠላዮቹ አንዱ አንድ ዕቅድ
አወጣ። “የምትፈቅድልኝ ከሆነ ባብን በዕኩለ ሌሊት ከታወቁት
ጓደኞቹ ጋር እጁን ይዤ አመጣዋለሁ። ይህም ለተናገርኩት ቃል
ማረጋገጫ ሊሆን ይችላል” አለ።

አስተዳዳሪው ሁሴን ካን ግን “ርሱን ብቻ አምጣልኝ፣ ባብ
ምን መደረግ እንዳለበት እኔ የተሻለ አውቃለሁ። ርሱ ምን ቢደረግ
እንደሚጎዳው እኔ አሳይሃለሁ” አለው።

ሁሴን ካን ዋናውን የፖሊስ አዛዡን ጠራና “ወደ ባብ አጎት



41

ቤት ሂደህ ሳትታይ በቀጥታ ቤቱ ጣራ ላይ ወጥተህ ከጣራው ላይ
ዘለህ በድንገት ቤቱ ውስጥ ግባ። ከዚያም ባብንና ከርሱም ጋር ያሉትን
ሁሉ እንዲሁም በተጨማሪ የምታገኛቸውን መጻሕፍት ሁሉ ይዘህ
አምጣልኝ” አለው።

ዋናው የፖሊስ አዛዥ በታዘዘው መሠረት ግዳጁን ለመፈጸም
እንደሄደ፣ ሁሴን ካን አንድ የጠላውን ነገር እንዴት አድርጎ
እንደሚጨፈልቅ ለማሳየት ለራሱ የራሱን እጆች እየጨመደደ
በመጨበጥ ምልክት አሳየ “በዚህ ምሽት ባብ መገደል አለበት፤
ከነጓደኞቹ አርደዋለሁ። በግዛቴ ውስጥ ያቀጣጠለውን እሳትም
የሚያጠፋልኝ ይኸው መንገድ ብቻ ነው። የአገሪቱን ፀጥታ
ለመበጥበጥ ለሚሞክርም የመጨረሻ መቀጣጫ ማስጠንቀቂያ
ይሆናል። ይህን ማስጠንቀቂያ ለሁሉም ቋሚ እንዲሆን አደርጋለሁ”
ብሎ ዛተ። በዚያች ምሽት ዋናው የፖሊስ አዛዥ የባብን አጎት ቤት
ሰብሮ ገብቶ ባብን ከነመረጃው ይዞ ከነጓኞቹ ወደ አስተዳዳሪው ዘንድ
እንዲሄዱ አዘዛቸው። ባብ ከምዕመናኑ የሚለይበት ሰዓቱ መድረሱን
ቢያውቅም በፀጥታ የመደናገጥ ምልክት ሳያሳይ ለተሰበሰቡት ሰዎች
“ሽብሩ እስከ ንጋት ድረስ ነው። ንጋቱ ተቃርቦ የለምን?” ብሎ
ከቁርዓን በመጥቀስ ለጥቂት ጊዜ ዝም አለ።

ዋናው የፖሊስ አዛዡ ግን ባብ የተናገራቸውን ቃላት አዛዡ
የሚያጋጥመውን ስቃይ መናገሩ መሆኑን አልገባውም ነበር። ባብን
ከነጓደኞቹ እየመራ ወደ ጓዳ አስገብቷቸው በጠባቂ እያስጠበቀ
አቆይቶ የጉዞውን ሥርዓት አዘጋጀ። በኋላም ወደ ከተማው ገዥ ዘንድ
ለመሄድ ጉዞ ጀመሩ።

ወደ ከተማው ገበያ ቦታ እንደተቃረቡ ሰዎች የጭንቀት
ዋይታ በማሰማት ከልዩ ልዩ አቅጣጫ ሲጎርፉ ከከተማው ውስጥ
የሚወጡት ሰዎች ራሳቸው ባለማወቅ ከአደጋ ለማምለጥ በሚመስል
አኳኋን ሲሮጡ የፖሊሱ አዛዥ ተመለከተ። እንዲያውም በወንዶችና
በሴቶች የታጀቡ የአስከሬን ሣጥኖች እየተከታተሉ የኀዘን ዋይታ
እያሰሙ በመንገዱ ላይ ሲጓዙ አየ። ፖሊሱም በፍርሃት ተሞልቶ
ከሃዘነተኞቹ አንዱን አስቁሞ “ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ስም
እባክህ ንገረኝ! ከተማችንን ምን አሰቃቂ ነገር አገኛት?” ብሎ
ጠየቀው።

ወዲያው “ሕይወትህን አድን ” የሚል የማሰጠንቀቂያ ድምፅ
ሰማ። “አጣዳፊና ተላላፊ በሽታ በድንገት በከተማው ውስጥ ገብቷል፤
ከተማዋ ባዶዋን ቀርታለች፤ እስለ ዕኩለ-ሌሊት ባለው ጊዜ ውስጥ
ከአንድ መቶ በላይ የሰዎች ሕይወት ጠፍቷል፤ ሁላችንም ቤቶቻችንን
ጥለን እግዚአብሔርን በመለመን ላይ ነን” አለው። የፖሊሱ አዛዥ
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እሥረኞቹን ወደ አስተዳዳሪው ቤት ነድቶ ሲወስዳቸው፣
አስተዳዳሪው ሸሽቶ ስለነበር የአስታዳዳሪው ቤት ባዶ ኦና ሆኖ
አገኘው።

“ወዴት ሄደ?” ብሎ የፖሊሱ አዛዥ ጠየቀ፣ “ከከተማው
ወጥቷል” የሚል መልስ አገኘ፣ “ከአሽከሮቹም መካከል ሦስቱ
በበሽታው ሞተዋል፤ ከቤተ-ሰቡም እንዲሁ ብዙዎቹ በአደገኛ ሁኔታ
ታመዋል፤ እርሱም ታማሚ ቤተ-ሰቡን ትቶ ከከተማው ውጭ ወደ
ሆነ አንድ የአትክልት ሥፍራ ተሰዷል” አሉት።

የፖሊስ አዛዡ ሌላ ትዕዛዝ ከአስተዳዳሪው እስኪያገኝ ድረስ
ባብን ከነጓደኞቹ ጭምር ወደ ራሱ ቤት ወስዶ ለማቆየት አሰበ።
እንዳሰበውም ይዟቸው ወደ መኖሪያ ቤቱ በተቃረበ ጊዜ የልቅሶ ድምፅ
ስለሰማ በጣም ተረበሸ። ወደ ፊት እየፈጠነ በመራመድ ላይ ሳለ በፊት
ባብ የተናራቸውን “ሽብሩ እስከ ንጋት ድረስ ነው። ንጋቱ ተቃርቦ
የለምን?” የሚሉትን ቃላት አስታወሰ። የፖሊስ አዛዡ እንደደረሰ ልጁ
በኮሌራ መያዙንና ሊሞት መቃረቡን በሰማ ጊዜ በጣም ደነገጠ፤
በጣም ተጨነቀ፤ ይህ ድርጊት ታዲያ በጥቂት ጊዜያት ውስጥ
ተፈጸመ።

ምናልባት አስተዳዳሪውና ርሱ እራሱም ጭምር አብረው
እሥረኞቹን በመያዛቸው የበሽታው መምጣት ምክንያት በእነርሱ
ድርጊት ሳይሆን አይቀርም ብሎ ለራሱ ተናገረ። ወደ ባብ ተጠግቶ
እግሩ ላይ ተደፍቶ “አባቱ ባደረገው ስህተት እባክህ አትቅጣው። እኔ
በሠራሁት ስህተት ንሥሐ እገባለሁ።  በዚህች ጊዜ አሁን ከሁሴን ካን
በታች ያለኝን ሥልጣኔን በገዛ ፈቃዴ መልቀቄን እምላለሁ” በማለት
ልጁን እንዲያድንለት ባብን ለመነው። ባብም የፖሊሱን አዛዥ
አጽናንቶ ከያዘው ውሃ ትንሽ እንዲወስድና ለልጁ እንዲያጠጣው

መመሪያውን እንደተነገረው ተከትሎ ውሃውን ለልጁ እንዳጠጣው
ልጁ ወዲያውኑ ነቃ ዳነለትም። የፖሊስ አዛዡ የልጁን መዳን ባየ
ጊዜ /ለአገረ-ገዥው/ ለአስተዳዳሪው የዚያችን ምሽት የሂደት ታሪክ
ጻፈለት። በጽሑፉም ውስጥ ባብን ከማጥቃት እንዲታቀብ ለመነው።

አስተዳዳሪውም “ልቀቀው” ብሎ መልስ ሰጠው። ያም ሁኖ
ምንም እንኳ ባብን ለማሸነፍ ቢያቅተውም ከጓደኞቹ መካከል ርሱን
ነጥሎ ሽራዝ የተባለችውን ከተማ ለቆ እንዲወጣ አስገደደው። ባብ
የሁሴን ካንን ትዕዛዝ በመቀበል ሽራዝን ለመልቀቅ የተወሰነበትን
እንዳይወጣ ዕገዳ ለማስነሣት ፈቃድ ማውጣት ጀመረ። እ.ኤ.አ
በ1846 ዓ.ም በበጋው ወራት የተወለደባትን ከተማ፣ ዘመዶቹንና
ጓደኞቹን ሁሉ ትቶ ለመሄድ ተሰናበተ። ቤተ-ሰቡንም ለአጎቱ ለሃጂ
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ሚርዛ ሠይድ አሊ በአደራ ከሰጣቸው በኋላ አጎቱን “እንደገና
እንገናኛለን፣ በአዛር ባጃን ተራራዎች መካከል መሥዋዕትነትን
የምታገኝበትን እልክልሃለሁ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደ መጨረሻው
ሕይወት እስክትገባም ድረስ እኔ ራሴ እከተልሃለሁ” በማለት በፍቅርና
በኀዘን ተሰናበተው።

የባብ በኢስፋሃን ከተማ  ስለመቀመጡ

ባብ ኢስፋሃን ወደ ተባለች ከተማ ተጓዘ። ወደ ከተማዋም
እንደተቃረበ ለዚያ ክፍለ-አገር አስተዳዳሪ ማኑቼር ካን ለተባለው ሰው
ባብ በወዳጅነት መንፈስ የተሞላና ዝምድናን ለማትረፍ በማሰብ
የተጻፈ ደብዳቤ ላከለት። አስተዳዳሪውም በደብዳቤው አጻጻፍ በጣም
ስለተነካ ስሜቱን የማረከው ከመሆኑም በላይ እንደ ሁሴን ካን ሳይሆን
ይህ አስተዳዳሪ ስለዚህ ወጣት የበለጠ ለማወቅና በሱም ጥላ ሥር
አድርጎ ትምህርቱንም ለመከታተል እንደሚያስችለው ወሰነ።

ማኑቼር ካን የዚህችን ከተማ ዋና ቄስ አስጠርቶ ባብን ከቤቱ
እንዲወስደውና በታላቅ  አክብሮትና ርኅራኄ ስሜት እንዲይዘው
አዘዘው። ዋናው ቄስ ይህንን ሥራ በመሰጠቱ ደስ ባይሰኝም ኃያሉን
ማኑቼር ካንን ላለመታዘዝ ግን ፈራ።

ስለሆነም ትዕዛዙን ደስ ሳይለው ቢቀበለውም ባብን ከቤቱ
ወስዶ አስቀመጠው። የባብ በኢስፋሃን መኖር በሕዝቡ ላይ ከሽራዝ
የበለጠ ስሜት ፈጠረበት። ከየአቅጣጫው የማያቋርጥ እንግዳና ዘመድ
ወደ ዋናው ቄስ ቤት መጉረፍ ጀመረ። ከሚመጡት ሰዎች ውስጥ
ግማሾቹ የመልዕክቱን ምሥጢር በደንብ እንዲገባቸው በመጓጓት
ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ወደርሱ ዘንድ
ለችግራቸውና ለበሽታቸው ፈውስ ለመሻት እንደሄዱት ሁሉ ነበር።
ለመጡት ሁሉ ጥሩ አቀባበል ተደርጎላቸው እንደፍላጎታቸው እየተረዱ
ተመልሰዋል።

ራሱ አስተዳዳሪው ማኑቼር ካን አንድ ቀን ማታ ባብ ዘንድ
ሂዶ መሐመድ ወደ መሬት መጥቶ ሊያስተላልፍ ስለፈለገው የተለየ
መልዕክት ሐተታ እንዲጽፍለት ጠየቀው። ባብም ወዲያውኑ ብዕሩን
አንስቶ ሁለት ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ ሃምሳ የሚጠጉ ገጾችን
ጽፎ ሰጠው። አስተዳዳሪውም በትክክለኛነቱ፣ ባለመጨነቁና በፍሬ
ነገር አያያዙም በጣም ተደነቀ። እሱም ምንም እንኳ መልዕክተኞቹ
የተለያዩ ቢሆኑም ሁሉም በኃይማኖት አቋማቸው ግን አንድ
መሆናቸውንና የርሱም ትምህርት ከርሱ በፊት ከነበሩት ነቢያት ጋር
የተመሳሳለ መሆኑን ገልጾ አስተምህሮቱን አደነቀ።
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ባብም በተስፋ ይጠበቅ የነበረው፣ በሁሉም ኃይማኖቶች
ውሰጥ የተነገረለት ርሱ መሆኑንና ከርሱ በኋላም ሌላ በቅርብ
እንደሚመጣ ነገረው።

አስተዳዳሪውም “ስሙኝ!” ብሎ አጠገቡ ለነበሩትና
ለተሰበሰቡት ሰዎች “ሁላችሁም መምህሮቼ ትሆናላችሁ። ይህ ወጣት
ልጅ ከሰው በላይ የሆነ ኃይል ያገኘና በመንፈስ ኃይል የተነሣሣ
መሆኑን በቀጥታ አረጋግጫለሁ። የርሱም ኃይል ምንም ያህል ቢማሩ
ሊገኝ የማይቻል ነው” በማለት ነገራቸው።

የዋናው ቄስ ወንድም ግን አስተዳዳሪው ይህንን ቃል
በመናገሩ ምቀኝነት አድሮበት ከሌሎች በአስተዳደሩ ውስጥ ከሚገኙ
ቀሳውስት ጋር አብሮ የባብን የመወደድ ኃይል ለማስቀነስ አሳደመ።
ዋነኛ ምክንያቱም ባብ ያገኘውን ተወዳጅነትና ታዋቂነት ቶሎ ተነሥቶ
ካላጠፋ የወደፊቱ የኑሮ መሠረቱ እንደሚናጋ ስላመነ ነው።

በመጀመሪያ ከባብ ጋር ፊት ለፊት በመገናኘት ፋንታ የባብን
ትምህርት የሚያቃልልና የሚነቅፍ ወሬ በሰፊው ማስወራት ጀመሩ።
ይህ የሐሰት ወሬም በዋና ከተማዋ ቴህራን ተነዝቶ በተለይ ጠቅላይ
ሚኒሥትሩ ሐጂ ሚርዛ አካሲ እንዲያውቀው ተደረገ።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩም ቫሂድ በባብ ስላመነ ንጉሡ ደግሞ
ባብን ያፈቅረው ይሆናል ከሥልጣኔም ያሰናብተኛል ብሎ ከመስጋቱም
በላይ አስተዳዳሪው ማኑቼር ካን የተባለው በሁለቱ መካከል ንግግር
እንዲደረግ ዝግጅት ያደርግ ይሆናል በማለትም በይበልጥ ፈራ።
አስተዳዳሪው ከንጉሡ ጋር መግባባት የነበረው መሆኑን ስለተረዳ ሃጂ
ሚርዛ አካሲ ባብና ንጉሡ እንዳይገናኙ በሚቻለው መንገድ ሁሉ
ለማደናቀፍ ተጣጣረ። እንዲያውም ዋናውን ቄስ ባብን አስተናግደሃል
በሚል ሰበብ ከማስገረፉም ሌላ “ይህን ትምህርት በተቻለህ ኃይል
ትቋቋመዋለህ ብለን አስበን ነበር፤ በዚህ ፈንታ ከጠላት ጋር  ጓደኛ
በመሆንህ አስከፊና የሚያሳፍር እርምጃ ወሰድክ” በማለት ከባድ
ቃላት ያዘለ ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ጽፎ አስደነገጠው።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ በፊት ያደንቃቸው ለነበሩት በኢስፋሃን
ለሚገኙት ሌሎች ቀሳውስት ሁሉ “ሃሳቤን የደገፋችሁ እንደሆን
የማደርግላችሁን አታውቁም” ብሎ የማባበያ ደብዳቤ ጽፎ በቂ ተስፋ
ሰጣቸው። እነርሱም በበኩላቸው እሱ ምን እንደሚፈልግ አውቀው
በሰጣቸው ተስፋ መሠረት በባብ ላይ እንዲነሱ ባንድ ላይ ተባበሩ።
ዋናው ቄስ ግን አስተዳዳሪውን ማኑቼር ካንን በመፍራት በግልጽ
በባብ ላይ ለመነሣት ባይፈልግም በሌላ መንገድ ወደ ርሱ ቤት ባብን
ለመጎብኘት በየቀኑ የሚጎርፈውን የሕዝብ ብዛት ለመቀነስ እርምጃ
ወሰደ። የዋናው ቄስ ወንድምም ባብን እንዲያጠቁት በምሥጢር
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ሌሎችን ቀሳውስት አበረታታ።
ማኑቼር ካን ይህን ዱለታ በሰማ ጊዜ ባብን ይገድሉት

ይሆናል ብሎ በማሰብ በቅድሚያ ጥንቃቄ ለማድረግ ወደ ቤቱ
አምጥቶ ይጠብቀው ጀመር። አስተዳዳሪው ያደረገው ጥበቃ ግን
የኢስፋሃንን ቀሳውስት የበለጠ አነሣሣቸው። ብዙ ሁነው በአንድነት
ተሰባስበው ባብ እንዲሞት የሚጠይቅ ጽሑፍ ጽፈው በዚያች ከተማ
በሚገኙ የኃይማኖት መሪዎች እንዲፈረምና ማሕተም እንዲደረግበት
አዘጋጁ።

ከነርሱም መካከል ሁለት ቀሳውስት ለመፈረም ባለመፈለግ
እምቢ በማለት ተቃውመው ዋናው ቄስም የአስተዳዳሪውን ቁጣ
ስለፈራ አልፈርምም አለ። እንዲያውም ዋናው ቄስ በዚህ በተዘጋጀው
ጽሑፍ ላይ በመፈረም ፈንታ በጽሑፉ ግርጌ ላይ በባብ “በሰውነቱም

ከዚህም በላይ “በምኞቱ፣ ግዴለሽነቱና የዓለምን ነገሮች በመጥላቱ
በፍርድ ነፃ ማድረጉ ተሰምቶኛል” በማለት አሰፈረበት።

አስተዳዳሪው ባብን ለመግደል የቀሳውስቱን ዕቅድ/ሽመቃ
ስለሰማ በበኩሉ የራሱን ዕቅድ ለማዘጋጀት ባብን ፀሐይ በጠለቀች ጊዜ
ከኢስፋሃን ሸሽቶ ወደ ቴህራን አምስት መቶ ከሚሆኑ የክብር ዘበኞች
ጋር ጉዞውን እንዲቀጥል መመሪያ አዘጋጀለት። በመመሪያው ላይ
የተመለከተው ትዕዛዝም በየሦስት ማይሎች ልዩነት አንድ መቶ ጠባቂ
ወታደሮች እየተቀነሱ ወደ ኢስፋሃን እንዲመለሱ ያዛል፤
የመጨረሻዎቹ መቶዎች ግን አስተዳዳሪው ሙሉ በሙሉ ዕምነቱን
የጣለባቸው እንደመሆናቸው መጠን በየአንዳንድ ማይሎች ርቀት ሃያ
ሃያዎቹን እየቀነሰ እንዲመልሳቸው ያዛል። ከቀሩት ሃያዎቹ ውስጥ
ደግሞ አሥሮቹ ተቀንሰው ታክስ ለመቀበል ወደ አርዲስታን ይላካሉ።
የመጨረሻዎቹ አሥሮች ሁሉም የታመኑና ምርጥ የሆኑቱ ሳይታዩ
ከባብ ጋር እንደገና ተመልሰው ወደ አስተዳዳሪው ቤት ወደ ኢስፋሃን
እንዲመጡ የሚል ነበር።

ትዕዛዙ በጥንቃቄ ተፈፀመ። የባብን ምቾትና ደኅንነት
ለመጠበቅ በማለት አስተዳዳሪው ማኑቼር ካን በራሱ መኖሪያ ቤት
አስቀመጠው። ምግቡን ርሱ ራሱ እየሠራ ለአራት ወራት ያህል ከባብ
ሳይለይ ጠበቀው።

ባብ መልዕክቱን ካስተላለፈበት ቀን ጀምሮ እስከዚህ ጊዜ
ድረስ እርሱን ለመግደል ሦስት ጊዜ ትዕዛዝ ተላልፎ ነበር። ከነዚህም
አንደኛው በጠቅላይ ሚኒሥትሩ፣ ሁለተኛው በሁሴን ካንና ሦስተኛው
ደግሞ በኢስፋሃን ቀሳውስት ነበር። ይሁን እንጂ ሁሉም ከሽፈው
ውድቅ ሆነዋል።
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ባብ ለሁሴን ካን ዘበኞች ቡሽር ላይ ሊይዙት ሲመጡ “የኔን
ምሥጢራዊ መልዕክት ማንም አያውቀውም። ማንም ሊለካው
አይችልም። የመጨረሻዋ ሰዓት እስካልደረሰች ማንም ሊከለክል
አይችልም” ብሎ የነገራቸው ሁሉ ተፈፀመ።

አንድ ቀን ባብ በአስተዳዳሪው መኖሪያ አካባቢ አትክልት
ሥፍራ እንደተቀመጠ ማኑቼር ካን ቀረብ ብሎ፡-

“ኃያሉ እግዚአብሔር ታላቅ ሃብት ሰጥቶኛል። የመልዕክትህን
ዕውነተኛነት አሁን ተረድቼዋለሁ። ያለኝን ሃብት ሁሉ ይህን ዕምነት
ለማስፋፊያ ይውል ዘንድ ለመስጠትም ፍላጎቱ አለኝ። ከዚህም ሌላ
ንጉሡን በተቻለኝ መጠን ለማግባባት ወደ ቴህራን ለመሄድ ሃሳቡ
አለኝ። ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ግን በንጉሡና በኔ መካከል ጣልቃ
በመግባቱ እስካሁን ባይሳካልኝም በዚህ እምነት ንጉሡ እንደሚደሰትና
እንደሚቀበልህ እርግጠኛ ነኝ። ንጉሡም ሐጂ ሚርዛ አካዚን
ከሥልጣኑ እንዲያሰናብተው እገፋፋዋለሁ። የርሱ ስህተት መፈፀም
በአገራችን ላይ ውድቀትን አስከትሏል። በዓለም ላይ ያሉትን ገዥዎችና
ነገሥታት ልብ ወደዚህ አስደናቂ ሕላዌ ለመሳብ እንዲችሉ እመኛለሁ”
አለው።

ባብም በጥልቅ ስሜት ተመስጦ ስለነበር “እግዚአብሔር
ለታላቅ ሃሳብህ አጸፋውን ይመልስልህ። ፅኑ ፍላጎትህና ዓላማህ እንደ
አድራጎትህ አስደስቶኛል። ነገር ግን ያንተና የኔ ቀኖች በቁጥር ናቸው።
የእግዚአብሔር እምነት በታወቁ ሰዎችና ከዓለም መሪዎች ዘንድ
ሊቀርቡ በሚችሉ ሰዎች አይስፋፋም። በድሆች ድካም የሆነ እንደሆነ
ግን አሸናፊ ይሆናል። በእግዚአብሔር መንገድ በሚያፈሱት ደም፣
በትሕትናቸውና በመስዋዕትነታቸው እንዲሁም በችግራቸውም ጭምር
የእግዚአብሔር እምነት ተስፋፍቶ በመላው ዓለም ይሰራጫል”
አለው።

ከዚህም በላይ ባብ ለማኑቼር ካን ስለፍቅሩና አገልግሎቱ
የሚከተለውን ቃል-ኪዳን ነገረው “እግዚአብሔር በሚመጣው ዓለም
በከፍተኛ አኳኋን ይባርክሃል፤ ለምድራዊ ኑሮህ ግን የቀረህ ሦስት ወር
ከዘጠኝ ቀን ብቻ ነው” አለው።

የሕይወቱ ማብቂያ ቀን እየተቃረበ በሚመጣበት ጊዜ
አስተዳዳሪው ከባብ ጋር ብዙውን ጊዜ ያጠፋ ጀመር። ርሱም
“ሕይወቴን ለመስጠት በጣም ደስ ይለኛል” ብሎ ለባብ አንድ ቀን
ነገረው “ነገር ግን እኔ ላንተ እንቅፋት ሆንኩብህ። ለተከታዬ ለጉርጊን
ካን በአደራነት ስተውህ ግን እየሠጋሁ ነው። ርሱ ያንተን እዚህ መኖር
ባየ ጊዜ በጣም ያሰቃይሃል” አለው።

ባብም መልሶ “አትስጋ” አለው። በተመሳሳይ ሁኔታ
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ክርስቶስም ሆነ ሞሐመድ በየጊዜያቸው የተናገሩትን ቃል አስታውሶ
የሚከተለውን ጥቅስ ነገረው “እግዚአብሔር ያቀደው ነገር
እንደሚፈፀም በጠላቶቼ ተሰቃየሁ” ማኑቼር ካን በነዚህ በባብ ቃላት
ልቡ ረክቶ በጣም ተዝናና። በሥራም ላይ የነበረበትን ጊዜ በከንቱ
እንዳላጠፋው አመነ።

ባብ ስለማኑቼር ካን ዕድሜ ሁኔታ ከተናገረበት ቀን ጀምሮ
ልክ በሦስት ወር ከዘጠን ቀን ሲሆን በትኩሳት ሕመም ለአንዲት ቀን
ሌሊት ብቻ ታሞ ሕይወቱ አለፈች። ወዲያውኑ የርሱ ተከታይ ጉርጊን
ካን ባብ በአስተዳዳሪው ቤት መኖሩ ስለተነገረው ይህን ካረጋገጠ
በኋላ ለንጉሡ በአስቸኳይ ደብዳቤ ጻፈ። ቃሉም “ከአራት ወራት
በፊት ግርማዊነትዎ ባብን ወደ ቴህራን እንዲመጣ ጠርቶ በዘበኞች
ታጅቦ ሂዶ እንደነበር ይታወሳል። አሁን ግን በማኑቼር ካን መኖሪያ
ቤት ተሸሽጎ ተገኝቷል። ከዚህም አስተዳዳሪው ቤቱ ውስጥ በድብቅ
በመንከባከብ ማስቀመጡንና በስሙ ማመኑንም ተረድቻለሁ። አሁን
ግርማዊነትዎ የሚያዘውን ለመፈፀም ዝግጁ ነን” የሚል ነበር።

ንጉሡ ግን የማኑቼር ካንን ታማኝነት ስለማይጠራጠር
ያለታሰበ ድንገተኛ ሞት ዕቅዱን አጨናግፎበት ነው እንጂ
አስተዳዳሪው እኔንና ባብን አገናኝቶ ለማነጋገር ምቹ ጊዜ ይጠብቅ
ይሆናል ብሎ አመዛዝኖ ማኑቼር ካን አስቦት የነበረውን ሃሳብ ፍፃሜ
እንዲያገኝ ወሰነ።

ባብ ወደ ታብሪዝ መወሰዱ

ንጉሡ ሞሐመድ ሻህ ሃሳቡ ለሁለት ተከፈለበት። ባንድ
በኩል ቫሂድን የሚያህል የማሳመን ተሰጥኦ ያለውና የተማረ ሰው፣
እንደ ማኑቼር ያለ ታላቅ አዋቂና ሃብታም ሰው የርሱን ዕምነት
እንዲከተሉ የማረካቸውን በዓይኑ ለማየትና ሰዎችን እንዲለወጡ
የሚያደርግ ኃይሉን ለመመርመር በጣም ፈለገ። በሌላ በኩል ደግሞ
ባብ በጣም ተቀባይነት ያገኝ እንደሆነ በመንግሥቱ ላይ ችግር ይፈጥር
ይሆናል በማለትም ሥጋት አደረበት። ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ሃጂ ሚርዛ
አካሲም ንጉሡ እንዲጠነቀቅ አዘውትሮ የሚያስጠነቅቀውን
አስታወሰ። የኃይማኖት መሪዎችም በበኩላቸው ስለኢየሱስ
እንደተናገሩት ዓይነት ሁሉ በየአደባባዩ “ባብ የፖለቲካ ለውጥ ፈላጊ
ነው፤ መንግሥትህን በማዳከም በሕዝቦችህ ዘንድ ያለህን ተቀባይነትና
ተወዳጅነት ያጠፋብሃል”ሲሉት ንጉሡ የሚነግሩትን አመዛዘነ፤
አመነታም።

እንዲያውም አንድ ጊዜ ንጉሡ በጠቅላይ ሚኒሥትሩ
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ተገፋፍቶ ባብን ለማስገደል ትዕዛዝ ከሰጠ በኋላ እንደገና ሃሳቡን
በመለወጥ ሟቹ ማኑቼር ካን ባብን እንዲያነጋግርለት የጓጓ ስለሆነ
ማነጋገር አለብኝ ብሎ ወሰነ። ባብ በፈረሠኞች ታጅቦ በድብቅ ወደ
ቴህራን ከተማ እንዲመጣ በጉዞውም ላይ ከፍተኛ አክብሮት
እንዲደረግለትና የጉዞውም ነገር በምሥጢር እንዲጠበቅ  ትዕዛዝ
ሰጠ። የባብ ጠላቶች በመንገድ ላይ እንዳያውቁት ንጉሡ ትዕዛዝ
ቢሰጥም ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ንጉሡ ይህን ዕቅድ ያዘጋጀው በእርግጥ
ለተለየ ምክንያት ነው ብሎ በማሰብ ሥልጣኑ የሚነካበት መስሎት
ባብ ወደ ቴህራን ሊመጣ የማይችልበትን ተንኮል አውጠነጠነ።

የወታደሮቹን ሻምበል ጠርቶ “ማንም ሰው የርሱን ማንነትና
ያንተንም ተልዕኮ እንዳያውቅ ተጠንቀቅ፤ ካንተ በስተቀር ጭፍሮችህም
እንኳ ቢሆኑ ማንነቱን እንዲያውቁ አይፈቀድም፤ ርሱን በሚመለከት
ጉዳይ ምንም የምታውቀው ነገር እንደሌለ፣ ማንም ሰው ቢጠይቅህ
ነጋዴ መሆኑን ነግረህ ወደ ከተማ ይዘኸው እንድትመጣ ከመታዘዝህ
በስተቀር ምንም የምታውቀው ነገር አለመኖሩን እየነገርክ
እንድትመጣ” የሚል ትዕዛዝ ሰጠው።

በሌሊት የባብ ወደ ቴህራን ጉዞ ተጀመረ። በጉዞአቸውም ላይ
እያሉ ያም ሁሉ ጥንቃቄ ተደርጎ እያለ የባብን ማንነት አጃቢ ፈረሰኞቹ
አወቁት። የርሱ ደጋፊዎችም ሆኑ። ያየው ሰው ሁሉ ከሁኔታውና
ከፍቅሩ የመነጨ ደግነቱ፣ ከደመቀ ክብሩ ጋር ተደምሮ ማረካቸው።
ርሱን ለማገልገልና ለማስደሰት ባላቸው ፍላጎት ተነሣሥተው “ወደ
ማንኛውም ከተማና መንደር እንዳትገባ እንድናደርግ መንግሥቱ
በጥብቅ አዞናል። ከማንም ሰው ጋር ሳንገናኝ በቀጥታ ወደ ቴህራን
ጉዟችንን እንድናደርግ ተነግሮናል። ይሁን እንጂ ፈቃድህ ከሆነ
የተሰጠንን ትዕዛዝ ችላ ብለን በማንኛውም ከተማ አውራ መንገድ ላይ
ስትዘዋወር ልንከተልህ ዝግጁ ነን” በማለት ወታደሮቹ ገለጹለት።

ባብም “የከተማዎቹ ሕዝቦች ቤተ-መቅደሱን በአፎቻቸው
ቢያሞግሡም አድራጎቶቻቸው ግን ክብራቸውን የሚያጎድፍ/
የሚያዋርድ ነው። ላይ ላዩን ሲያከብሩ ውስጥ ውስጡን ይንቃሉና
የገጠሩን መንገድ እመርጣለሁ” ብሎ መለሰላቸው።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ባብና ንጉሡ ከተገናኙ በኋላ
የሚያስከትለውን ውጤት በመፍራት በምንም ዓይነት ከዋና ከተማው
ገብቶ ንጉሡንም ሆነ የቴህራንን ሕዝብ ማየት የለበትም በማለት
ወሰነ። ከዚያም ለወታደሮቹ አዛዥ ጉዞው ተቋርጦ ኩላዲን ወደ
ተባለች መንደር እንዲወሰድና ተጨማሪ ትዕዛዝ እስኪደርሰው ድረስ
እዚያው እንዲቆይ መልዕክት ላከ።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ቀደም ብሎ በኪርማንና በኩራሳን
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የነበረውን ብጥብጥ ለንጉሡ ካስታወሰ በኋላ ባብም እንደዚሁ
ለመንግሥቱ አስጊ መሆኑን አስጠንቅቆ ባብ ማኩ ወደ ተባለው  ቦታ
ሩቅ ወደ ሆነው እሥር ቤት እንዲላክ እንዲያደርግ ጨቀጨቀው።

አንድ ታሪክ ፀሐፊ እንደዘገበው፣ ንጉሡ በዚያን ወቅት
ለአንድ ሰሞን በሕመም ይሰቃይ ስለነበር ባብ ወደ ቴህራን ለመምጣት
የሚፈቀድለት ቢሆን እንደሚያድነው ቃል ገብቶለት እንደነበር
ያወሳል። ሆኖም ባብ እንዳለው ቢያድነው ንጉሡ ከዚያ በኋላ በእጁ
ውስጥ እንደሚሆን ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ስለሚያውቅ ይህንኑ ሂደት
ለራሱ ስለፈራ ንጉሡ ለባብ “አንተን ለማየት የጓጓሁትን ያህል
በቴህራን ላንተ ተገቢ የሆነውን አቀባበል እንዳደርግ ያሰብኩትን
ከከተማው በቅርቡ ስለምንሄድ አልቻልንም። ስለዚህ ጉዞህን ወደ
ማኩ እንድታደርግ ምኞታችንን እንገልጽልሃለን” በማለት ጽፎ
ላከለት።

ባብ ወደ ማኩ እሥር ቤት እንዲዛወር የሚለው የንጉሡ
መልዕክት በደረሰው ጊዜ ጠቅላይ ሚኒሥትሩ የሠራው የተንኮል ሥራ
መሆኑን አውቆ “ከአገሪቱ ታላላቅ የኀይማኖት መሪዎች እንድገናኝና
ዕውነቱንም እንድገልጽ ወደ ዋናው ከተማ እንድመጣ ጠርተኸኝ
ነበር። ታዲያ ያ መልካም ሃሳብህ በምን ምክንያት ነው ወደ ማኩና
ታብሪዝ የተለወጠው?” ብሎ ደብዳቤ ጻፈለት። ከዚህም ደብዳቤ
ለመረዳት እንደተቻለው ወደፊት የሚደርስበትን በታብሪዝ ከተማ
መጀመሪያ እንደሚገረፍና ቀጥሎም እንደሚሠየፍ አመልክቷል።

ለባብ የገቡትን ቃል ሽረው ንጉሡና ወጣቱ አልጋ ወራሽ
እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒሥትሩ በቴህራን አጠገብ ወደምትገኘው
አስደሳች መናፈሻ ሥፍራ ሄዱ። በዚያም አልጋ ወራሹ ወደ ጠቅላይ
ሚኒሥትሩ ጠጋ ብሎ “ለምንድን ነው ባብን ወደ ማኩ የሰደድከው?”
ብሎ ጠየቀው። ጠቅላይ ሚኒሥትሩም “አንዳንድ ነገሮችን ለመረዳት
አንተ ገና ልጅ ነህ። ቢሆንም ይህን ነገር ዕወቅ። እርሱ ባብ ወደ
ቴህራን ቢመጣ ኖሮ አንተና እኔ በዚህን ጊዜ በዚህ ቀዝቃዛ ጥላ ሥር
በነፃ ለመንሸራሸር አንችልም ነበር” ብሎ መለሰለት።

የታሪክ መዘክር ጆርናል ኤሲያቲክ ውስጥ “ጠቅላይ
ሚኒሥትሩ ሐጂ ሚርዛ አካሲ ስለባብ ያሳለፈው ትዕዛዝ በሁሉም
ዘንድ ከታወሰ በኋላ መንግሥቱና የኃይማኖት መሪዎች የፈፀሙት
በደል ያለ አግባብ መሆኑን በመግለጽ ከኢስፋሃን እስከ ቴህራን ያለው
ሕዝብ ያጉረመርም ነበር” ተብሎ ተመዝግቧል።

የባብ የጉዞ መንገዱ ተለውጦ ወደ ታብሪዝ እንዲቀጥል
ታዘዘ። ለጉዞው የሚሆን ከመንግሥት የተሰጠውን ገንዘብ እንደዚሁም
ጠቅላይ ሚኒሥትሩ የላከለትን ገንዘብ ጭምር ሳይቀበል ለድኆች
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እንዲሰጥ አሳሰበ። ለራሱ መቆያ የሚያውለውን ገንዘብ በንግድ ላይ
በነበረበት ጊዜ ባገኘው ገንዘቡ ነበር።

ወደ ታብሪዝ በሚያደርገው ጉዞ በመንገዱ ላይ በሚገኙት
ከተማዎች ውስጥ እንዳያልፍ ጥብቅ ትዕዛዝ ስለተሰጠ በየከተማው
ሲደርሱ መንገዱን አቆራርጠው ከከተማው ውጭ ውጭውን
አድርገው ያልፋሉ። በመጨረሻም ተጓዥዎቹ ወደ ታብሪዝ ከተማ
መግቢያ አካባቢ ሲቃረቡ የጉዞው መሪ ሙሐመድ፣ ባብን “አንተን
ባለማገልገሌ ቅሬታ ተሰምቶኛል። ይቅርታ እንድታደርግልኝና
እንድትምረኝ እለምንሃለሁ” አለው። ባብም “እንደተከታዮቼ አንዱ
አድርጌ እንደምቆጥርህ አረጋግጥልሃለሁ። የኔን ፈለግ የሚከተሉ ሁሉ
ወደፊት ይመርቁሃል” አለው። የጉዞው አለቃና ሌሎቹም አጃቢዎዮቹ
እያለፉ ከልብ የመነጨ የመጨረሻ፣ የአክብሮትና የመሰነባበቻ
ሠላምታ አቀረቡለት። ያለ ፍላጎታቸውና ፈቃዳቸው ባብን አሳልፈው
ለታብሪዝ አስተዳዳሪ ሰጡት። የባብ ወደ ታብሪዝ ከተማ የመግባት
ዜና ሲሰማ በሕዝቡ ዘንድ ታላቅ ስሜትን ስለፈጠረ በመግቢያው በር
ላይ ርሱን ለመቀበል ብዙ ሕዝብ ተሰብስቦ ነበር። ሰዎች ሊቀበሉት
በጣሙኑ ጓጉተው ሳለ ባብን ተቀብለው ይዘወት ይሄዱ የነበሩት ባለ
ሥልጣናት ግን፣ ሰዎች ወደ ርሱ ተጠግተው የርሱን ቡራኬ እንዲያገኙ
አልፈቀዱላቸውም።

አንድ ወጣት ልጅ ግን ራሱን ለመቆጣጠር አቅቶት ባለ
ሥልጣናቱን ገፋፍቶ አልፎ ለአንድ ማይል ያህል ሮጦ ከባብ ፊት ፊት
ይሮጡ ከነበሩት አጃቢ ፈረሰኞች ላይ ደርሶ በደስታ ካነጋገራቸው
በኋላ ባብን እንዲያገኘው መፈለጉን ጠየቃቸው።

እነርሱም ከባብ ጋር እንዲገናኝ ፈቅደውለት ዓይኑ ከባብ ላይ
እንዳረፈ የደስታው ስሜት ኃይል ፈንቅሎት ተንደርድሮ እግሩ ላይ
ወድቆ ተንሰቅስቆ አለቀሰ። ባብም ከፈረሱ ላይ ወርዶ ልጁን አቅፎ
ሳመው።

በታብሪዝ ካሉ አማኞች ዕድል አግኝቶ ከባብ አጠገብ ቀርቦ
ከእጁ ቡራኬን የተቀበለ ያ ወጣት ልጅ ብቻ ነበር። የቀሩት ግን ርሱን
ከሩቅ እሱነቱን ላጭር ጊዜ በማየት ብቻ ራሳቸውን ከማጽናናት
በስተቀር በግንባር ቀርበው አላገኙትም። አንዳንዶቹ በጉጉት ሲጠባበቁ
ሌሎቹ ደግሞ እንደተነገራቸው ባብ ዕውነተኛና ተደናቂ ፍጡር
መሆኑን ለማረጋገጥ ቸኩለው ነበር። የቀሩት ደግሞ በዕምነታቸው
ተመክተው ምን ያህል ታማኝ እንደሆኑ ከፊቱ ቀርበው ለማረጋገጥ
ይጥሩ ነበር።

ባብ ታሥሮ የነበረው ወደ ከተማው መዳረሻ አጠገብ
በተሠራች አንዲት ምሽግ መሳይ ዓይነት ክፍል ውስጥ ነበር።
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ከሕንጻው መግቢያ አጠገብ ርሱን ለመጠበቅ በዛ ያሉ ወታደሮች
ቆመዋል። ሆኖም ወታደሮቹ ከአለቆቻቸው ከተላለፈ ጥብቅ ትዕዛዝ
ውጭ ባብ የሚጠይቃቸውን የሚፈጽሙለት ከመሆናቸውም በላይ
ርሱን ለመጎብኘት ለሚፈልጉ ሁሉ ፈቃድ ይሰጡ ነበር። ኒኮላስ
የተባለው ታሪክ ፀሐፊ “በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በጣም የተለየ ነው”
በማለት ስለባብ ገልጿል።

የአሊ አስካር ባብን ማግኘት

ባብ ታብሪዝ ከገባ በኋላ ከዕለታት አንድ ቀን አሊ አስካር
የተባለው አማኝ ባብን ተከትሎ ለመሄድ ፍላጎቱን ሊጠይቀው
ለጓደኞቹ ሲያጫውታቸው እነርሱም “ይህ አድራጎትህ ሃብትሕን
ከማሳጣት አልፎ ለሕይወትህ እንደሚያሠጋህ አታውቅምን?” ብለው
ሂዶ ባብን እንዳይጠይቅ አስጠነቀቁት።

እርሱ ግን ባብን ለማግኘት ሃብቱ ቀርቶ ሕይወቱን
እስከማጣት ድረስ የሚደርስበት ነገር እንኳ ቢኖር ከማግኘት
የማይመለስ መሆኑን ገለጸላቸው። ምክራቸውን ሳይሰማ ባብ ወደ
ታሠረበት ቦታ አመራ።

ባለፉት ጊዜያት የባብ የመጀመሪያ ተከታይ ከነበረው ከሞላ
ሁሴን ጋር አብሮ ብዙ ማይሎችን ተጉዞ በብዙ ከተሞች እየዞረ
አስተምሯል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ይኸው አሊ አስካር ባብን ለማወቅና
በሽራዝ ለመገናኘት አለመቻሉን ተስፋ በቆረጠ አነጋገር ለሞላ ሁሴን
ሲነግረው ሞላ ሁሴን ደግሞ “አትዘን፣ ኃያሉ ካለጥርጥር በሽራዝ
የተጓደለውን በታብሪዝ ያሟላልሃል። አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም አንድ
ጊዜ ርሱን ለማየት ያላገኘኸውን ዕድል ሰባት ጊዜ እጥፍ የርሱን ደስታ
እንድትካፈል ያደርግልሃል” እያለ ያጽናናው ነበር። አሁን ባብ
በታብሪዝ ስለሚገኝ አሊ አስካር ምንም ሁኔታ ቢመጣ
እንደማያግደው ተማምኗል። ባብ ወደ ታሠረበት ቤት በር አጠገብ
እንደደረሰ አብሮት ሂዶ ከነበረው ጓደኛው ጋር ተያዘ “እኔ
የጠራኋቸው ናቸውና እነዚህን የኔን እንግዶች አስገቧቸው” የሚል
ትዕዛዝ ባብ ለጠባቂዎቹ አስተላለፈ።

ይህ ትዕዛዝ ጠባቂዎቹን ዝም አሰኛቸውና አሊ አስካርና
ጓደኛው ባብ ወደ አለበት ቦታ ተወሰዱ። ባብ በጋለና በሞቀ ሠላምታ
ተቀብሎ “እንኳን ደህና መጣችሁ” አላቸው። ብዙ ከተነጋገሩና
ከተጨዋወቱ በኋላ የሚሠሩትን ሥራና መመሪያዎችን ሰጣቸው።
አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኙትም ርሱ ዘንድ እየመጡ ማንኛውንም ነገር
ለመጠየቅ ቢሹ ማንም ከመንገዱ እንደማያግዳቸው አረጋገጠላቸው።
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ከጊዜ በኋላ አሊ አስካር ሲናገር “ባብ ያዘዘኝ ሥራ ስለነበረ
እርሱን ለማሳየት ብዙ ጊዜ ወደ ባብ ዘንድ ተመላልሻለሁ። ነገር ግን
እርሱን ከሚጠብቁት ዘበኞች አንዳችም ጊዜ ተቃውሞ

አስከ መጨረሻ ጉብኝት ጊዜዬ ድረስ አላስታወስኳትም ነበር።
በሰባተኛው ጉብኝቴ የሚከተለውን ቃል በተናገረኝ ጊዜ በጣም
ከፍተኛ ደስታ ተሰማኝ። ዕውነተኛ ፍቅሩን ሰጥቶህ ጉብኝትህን
እንድትፈጽም ላደረገህ አምላክ ክብርና ምሥጋና ‹ይግባው› አለኝ።
እኔም ሞላ ሁሴን የነገረኝን አስታወስኩ” ብሎ ለጓደኞቹ ተናግሯል።
አንድ የዓይን ምሥክር ታሪኩን እንደሚከተለው አቅርቦታል፡-

“ባብ በታብሪዝ በታሠረ በመጀመሪያዎቹ አሥር ቀናት ጊዜ
ውስጥ ወደ ፊት ምን እንደሚከተለው ማንም ስላላወቀ በከተማው
ውስጥ ብዙ ዓይነት ወሬዎች ይናፈሱ ነበር። አንድ ቀን በታብሪዝ
ይቆይ እንደሆን ወይም እንደገና ወደ ሌላ ቦታ ይዛወር እንደሆነ
ጠይቄው፣ ከዘጠኝ ወራት ላላነሰ ጊዜ በማሕኩ ታሥረን እንቆያለን፣
ከዚያም ቼሕሪክ ወደ ተባለው አስቸጋሪ ተራራማ ሥፍራ ላይ
እንወሰዳለን ብሎ መለሰልኝ። ይህን ትንቢት በተናገረ ከአምሥት
ቀናት በኋላ አሊ ካን በሚገኝበት በማሕኩ ቤተ-መንግሥት ባብና
እኔም ጭምር እንድንጋዝ ትዕዛዝ ተላለፈ” ብሏል።

የታብሪዝ ሕዝብ ምንም በሐዘን ስሜት ባብ ከከተማው
ሲወጣ ከመመልከትና ከመገረም በስተቀር ሰዎች ክርስቶስን ገሸሽ
አደርገውት እንደነበረው ሁሉ ርሱንም እንዲሁ ገሸሽ በማድረግ በርሱ
ላይ ዕምነታቸውን አላጸኑበትም ነበር። ተሰፋ የሚደረግበት ርሱ ከሆነ
በሰዎች ኃይል ሥር ታዲያ ለምን ወደቀ? እያሉም ይንሾኳሾኩበት
ነበር።

የባብ በማሕኩ መታሠር

ባብ በማሕኩ እንደደረሰ ለእሥር ቤቱ ጠባቂ ለአሊ ካን
ተሰጥቶ እርሱም የሩሲያን ድንበር በሚከፍለው በአራክሲዝ ወንዝ
በሥተ-ምዕራብ ከካብ ድንጋይ ተሠርቶ አራት ፎቅ ወደ ላይ በሆነውና
በኮረብታው አናት ላይ በተሠራው እሥር ቤት ተዘጋበት። በፀሐይ
ሙቀት ከተጋገረው ጡብ የተሠራችው ብቸኛዋ ክፍል ውስጥ
መብራት እንኳ አልነበረም። ክረምቱ ቀዝቃዛ ከመሆኑ የተነሣ ባብ
ፊቱን ሲታጠብ ውሃው ፊቱ ላይ ወደ በረዶነት ይለወጥ ነበር።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ሐጂ ሚርዛ አካሲ ባብ በማሕኩ
እንዲታሠር የመረጠበት አንድ ምክንያት ነበረው። አገሩ ያልለማና
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ሕዝቡ ሠላም የማይሰጥ፣ ያ ሕዝብ ምን ጊዜም ቢሆን ከፋርስ ሕዝብ
ጋር የማይስማማ፣ የመጨረሻ ጠላትና ችግር ፈጣሪ ስለነበረ ነው።

የዚህን አስቸጋሪ አገር ሕዝብ በፖለቲካ ብርታት ጠቅላይ
ሚኒሥትሩ በዘዴ የያዘው መሆኑን በሁኔታው ስለገለጸና በአሁኑ
ጊዜም ሕዝቡ በእጁ ውስጥ ስለሆነ ባብ በዚህ እሥር ቤት መታሠሩ
እስከ መጨረሻ ከተከታዮቹ ተለይቶ እንደሚቀር ሃጂ ሚርዛ እርግጠኛ
ነበር። “ከተከታዮቹ ሲገለል ዓላማው ወዲያውኑ ይከስማል፣
ምናልባትም ወደዚህ መጥፎ አገር ለመግባት የሚችሉ ቢኖሩም እንኳ
እጅግ በጣም ጥቂቶች ስለሚሆኑ ጉዳት አያደርሱም”” ብሎም አሰበ።

ይሁን እንጂ የርሱ ዕቅድ ውድቅ ሆነ። የማሕኩ ሕዝብ
ለትምህርቱ የነበረው ተቃውሞ ቀስ በቀስ ከመቀነሱም ሌላ ስሜቱ
ሁሉ ወደ ባብ ትምህርት አዘነበለ። በየዕለቱ ጠዋት ጠዋት እርሱ ወደ
ታሠረበት ቦታ ሂደው በመንገድ ላይ ከፎቁ ሥር ቆመው ስሙን
በመጥራት የዕለት ሥራቸው እንዲቃናላቸው ይባርካቸው ዘንድ
ይለምኑት ነበር።

የእሥር ቤቱ ጠባቂ አሊ ካን ይህን አድራጎታቸውን
እንዲተው ለማድረግ የሚችለውን ያህል ሞክሮ ነበር። ነገር ግን
ስሜታቸውን ለማቀዝቀዝ አልቻለም። መንደረተኞቹ እርሱ ወዳለበት
ቦታ ጭራሽ እንዳይደርሱ፣ ወደ ኮረብታው የመጡትና የርሱ
ተከታዮችም ለአንዲት ሌሊት እንኳን ቢሆን በማሕኩ መንደር
እንዲያድሩ አልፈቀደላቸውም።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ፣ አሊ ካንን ከባብ ወጥመድ ውስጥ
እንዳይገባ፣ የዚህ ዓይነቱ ስሕተት ምን ያህል ከባድ እንደሆነና፣ ድንገት
ቢሳሳት እንኳን በሕይወቱ ላይ የሚደርስበትን አደጋ በመንገር
አስጠነቀቀው።

አሊ ካን በባብ እንዳይማረክ የሚደረገውን ጥንቃቄ እግቡ
ለማድረስ አቅም እያነሰው ሄደ። እ.አ.አ ከ1847 ዓ.ም ከበጋው ወራት
ጀምሮ እስከ ሚያዚያ ወር 1848 ዓ.ም ድረስ በአሳለፋቸው ዘጠኝ
ወራት ጊዜ ውስጥ አሊ ካን የነበረውን ጥላቻ የመሠረት ለውጥ
ለማሳየት፣ ከባላጋራነት ወደ ጓደኝት፣ ከዚያም ለነገሩ ለዘብተኝነት፣
በመጨረሻም እስከ መውደድ ድረሰ። አሊ ካን በሚችለው ሁሉ
ቀድሞ የነበረው ጥላቻ የሚወገድበትን ሙከራ አደረገ። ከዕለታት
አንድ ቀን ባብ ወደታሠረበት ሂዶ “ከማሕኩ በር ውጭ የቆመ አንድ
ደኀ ሰው አንተን ለማየት ይፈልጋል። ሰውዬው እንዲያነጋግርህ እዚህ
እንዳመጣው ፈቃድህ ቢሆንልኝና በዚህችም አድራጎቴ እስከ ዛሬ
ድረስ በአንተና በጓደኞችህ ላይ ላሳየሁት የጭካኔ ድርጊት ይቅርታ
እንደምታደርግልኝና ጥፋቴም እስከ ዘላለሙ እንደሚፋቅልኝ ተስፋ
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አደርጋለሁ” አለው።
ባብም ርሱን ካጽናናውና ይቅርታ የሚደረግለት መሆኑን

ከገለጸለት በኋላ የትምህርቱን ዓላማ ነግሮት እንዳበቃ እንግዳውን
አማኝ እንዲያስገባው ጠየቀው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በሩ ለርሱ ጠያቂ
ጓደኞችና ተከታዮቹ ክፍት ሆነ። እንዲያውም አሊ ካን በሚችለው
ሁሉ የባብ እሥር የሚላላበትን መንገድ ይፈልግ ነበር። እንደወትሮው
በሩ ማታ ማታ የሚዘጋ ቢሆንም ቀን ቀን ሊጎበኙት ለሚፈልጉ ሁሉ
ክፍት እንዲሆን ፈቀደላቸው።

ኤፍ ኤል ኤም ኒኮላስ ሲጽፍ “የታሪክ ፀሐፊዎች/ጠላትም
ሆነ ወዳጅ/ እንደሚነግሩን ባብ ከውጭው ዓለም ጋር እንዳይገናኝ
ጥብቅ የማዕቀብ ትዕዛዝ ቢሰጥም በእሥር ቤቱ ውስጥ እያለ
ቁጥራቸው በጣም ብዙ የሆኑትን ደቀ-መዛሙርቱንና እንግዶቹንም
ተቀብሏል” ብሎ ጽፏል። ሌላው በሰጠው መግለጫ/ሪፖርት/ ደግሞ
“ባብን ለመጎብኘት የሚጎርፈው ሕዝብ ብዛት እጅግ በጣም ብዙ የሆነ
ነበር። ከጥበበኛ ብዕሩ የፈለቁት ጥቅሶች በጠቅላላው ወደ አንድ መቶ
ሺህ ይደርሳሉ” ብሏል።

ባብ በማሕኩ በቆየባቸው ዘጠኝ ወራት ውስጥ ርሱን
ለመጎብኘት የሚመጡትን ተከታዮቹን ሦስት ቀናት ያህል እያቆየ
መመሪያ ከሰጣቸው በኋላ ወደየ-ቤታቸው ተመልሰው
ማስተማራቸውን እንዲቀጥሉና እምነታቸውን እንዲያጠናክሩ እየነገረ
ያሰናብታቸዋል።

በጠቅላይ ሚኒሥትሩ ትዕዛዝ ከሌሎች ከሰዎች ተገልሎ
እንዲታሠር በተደረገበት ጊዜ ባብ ተከታዮቹን ማነጋገር ብቻ ሳይሆን
ከሁሉ የበለጠ የተልዕኮውን መሠረታዊ እምነት፣ ዘላቂነት ባለው
መልክ እንዲያዘጋጅ ለማድረግ ጊዜና ዕድል ያጋጠመው በዚህ ጊዜ
ነበር። ለዘጠኝ ወራትም ያህል ሳያቋርጥ ጻፈ።

በእርሱ ለማመን የመጀመሪያ የሆነው ሞላ ሁሴን ባብን
በማሕኩ ለመጎብኘት የወሰነው በዚህን ጊዜ ነበር። ሞላ ሁሴን ማሻድ
የእስልምና ኃይማኖት መናኻሪያ ስለነበረች በዚች ከተማ በጣም
አድርጎ ቢያስተምርም ተቀባይነት ባለማግኘቱ ብስጭት አደረበት።

ከዚህም አልፎ የከተማው ሕዝብ ግማሹ ለመኖሪያው
የሚሆነውን የሚያገኘው ከተማዋን ለመጎብኘት ከሚመጡት ጎብኝዎች
ስለነበር፣ የሞላ ሁሴን በዚያች ከተማ መገኘት የዕለት ገቢያቸውን
የሚያስቀንስባቸው መስሏቸው ሕዝቡ በመተባበር ሞላ ሁሴንን
ጠላው።

ሞላ ሁሴን የሕዝቡ ሁኔታ ስላላስደሰተው ማሻድን ለቆ ባብን
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ለማግኘት በመፈለግ “እኔ ካለሁበት አንስቶ እርሱ እስካለበት ድረስ
ያለውን ርቀት በእግሬ ተጉዤ ባብን ለማግኘት እሻለሁ፤ እግቢው
ሳልደርስ አላርፍም” አለ።

አንድ ቀን ጠዋት ፀሐይ ብቅ ስትል የእሥር ቤቱ አለቃ አሊ
ካን ሞላ ሁሴን ወደ ማሕኩ መቃረቡን በሩቅ እንዳየ የቀረውን
መንገድ ካለ-ድካም እንዲጓዝ በማሰብ ፈረስ ይዞለት ሄደ። ሞላ ሁሴን
ዘንድ ደርሶ ከድካሙ እንዲያርፍ በፈረሱ ላይ እንዲቀመጥ ለመነው።
እርሱም “አይሆንም! ጉዞዬን በሙሉ በእግሬ ተራምጄ ለመድረስ ቃል
ገብቻለሁ። እስከ ተራራውም ጫፍ በእግሬ ወጥቼ እስረኛህን
እጎበኛለሁ” አለው።

ሞላ ሁሴን ከእሥር ቤቱ መግቢያ በር ላይ በደረሰ ጊዜ ባብ
ከመጋቢያው ላይ ቆሞ እጆቹን ዘርግቶ ይጠብቀው ስለነበር ወደ ቤቱ
እንዲገባ ጋበዘው። ሞላ ሁሴንም ጥቂት እንዳረፈ የፈፀማቸውን ነገሮች
ሁሉ አጫወተው። ባብም በበኩሉ አስፈላጊውን ትምህርት እየሰጠው
ለጥቂት ቀናት አብረው ተቀመጡ።

ባብና ሞላ ሁሴን አንድ ቀን ከእሥር ቤቱ ጣሪያ ላይ ሆነው
ከአድሂርባጃን ከጋራው ባሻገር እየተመለከቱ ሳለ፣ ሞላ ሁሴንን
“የምትቆይበት ጊዜ አጭር ባይሆን ኖሮ የአራክሴስን ዳርቻ እንድታይ፣
ከዓይንህ ላይም መጋረጃውን እንደገፈፈልህ ሁሉ በሳልማ ያለውን
መኖሪያም እናሳይህ ነበር” አለው። ባብ በሳልማ ያለው መኖሪያ ሲል
በቼሪክ ሳልማስ በምትባል ከተማ ውስጥ የሚገኘውን በቅርብ ጊዜ
የሚታሠርበትን ወህኒ ቤት ማለቱ ነበር። ከዚያም ለሞላ ሁሴን
ወደፊት የሚሆኑትን ነገሮች ጠቃቅሶለት ለሌላ ለማንም ሰው
እንዳይናገር አስጠነቀቀው።

ባብ በመጨረሻ ሞላ ሁሴንን ባሰናበተበት ወቅት “ከትውልድ
አገርህ እዚህ ድረስ በእግርህ እንደመጣህ ሁሉ በእግርህ መመለስ
አለብህ። ፈረሰኛነትህ ገና ወደፊት ነው” አለው።

ባብ ሞላ ሁሴንን በሚያልፍባቸው መንደሮች ሁሉ
አማንያንን እንዲጎበኝና ልባቸው እንደገና እንዲቀሰቀስና ስለ ባብም
ያላቸው እምነት የጸና እንዲሆን እንዲያበረታታቸው አዘዘው “አንተ
በሄድህ ከጥቂት ቀናት በኋላ ወደ ሌላ ተራራ ይወስዱኛል። አንተ
ጉዞህን ሳትጨርስ የኛ ከማሕኩ መወሰድ ወሬ ይደርስሃል” በማለትም
ነገረው።

የባብ ትንቢትም ወዲያውኑ ተፈፀመ። በማሕኩ እሥር ቤት
የሚፈጸመውን ሁሉ በምሥጢር እንዲከታተሉ ጠቅላይ ሚኒሥትሩ
ሰዎች ልኮ፣ የላካቸውም “በፊት ለባብ ክፉ የነበሩት የማሕኩ ሕዝቦች
አሁን ከፍተኛ አክብሮትና ፍቅር በማሳየት ላይ ናቸው። ከያሉበት
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ሰዎቹ ርሱን ለመጎብኘት ይመጣሉ። የእሥር ቤቱ ዘበኛ አሊ ካንም
ባብን የሚያስተናግደው እንደራሱ እንግዳ እንጂ እንደ እሥረኛ
ካለመሆኑም በላይ በርሱ አምኗል” ብለው የተላኩት ሪፖርት ጽፈው
ላኩለት።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ይህን ሲሰማ ያደረበት ፍርሃትና ቁጣ
ከፍተኛ በመሆኑ፣ ባብን ወዲያውኑ ከነበረበት አንሥተው በጣም
አስፈሪ በሚባለው ተራራ ላይ ወደሚገኘው ቼሕሪክ እሥር ቤት
እንዲወስዱት ትዕዛዝ ሰጠ።

ባብ የማሕኩን ሰዎች ተሰናበታቸው። ለዘጠኝ ወራት
በእሥር በመካከላቸው በነበረበት ጊዜ ታላቅ መልዕክቱንና ጠባዩን
የተረዱት እንደዚያ ይወዱት የነበረው ሰው እስከ መጨረሻው
ሲለያቸው ከልባቸው አዘኑ።

የሞላ ሁሴንና ኮዱስ መገናኘት

የባብ ደቀ-መዛሙርት በየ-ታዘዙበት ቦታ እየሄዱ ትምህርቱን
ያስተምሩ እንጂ በይፋ ለሕዝቡ የሚያስተምሩት የተወሰኑ ደቀ-
መዛሙርት ነበሩ። እነኚህም ብዙ ችግርና ስቃይ አጋጥሟቸዋል።

ኮዱስና ሞላ ሳዲቅ ከሽራዝ ከተሰደዱ በኋላ ሁለቱም
በበኩላቸው በተለያየ አቅጣጫ በመሄድ ትምህርቱን ለማሰራጨት
ቃል በገቡት መሠረት ተነሥተው፣ ሞላ ሳዲቅ ጉዞውን ወደ ኩራሳን
አድርጎ ያዝድ ከተማ እንደደረሰም ጓደኛውን ሚርዛ አህመድን
ለማግኘት ሞከረ። በቅርብ ስላላገኘው አጎቱ ዘንድ ሳይገኝ አይቀርም
በማለት ወደ መሥጊዱ ሄዶ አጎቱን ሠይድ ሁሴንን ስላገኘው ሁለቱ
በሕዝብ ፊት ተቃቅፈው ተሳሳሙ።

ሕዝቡ ተሰብስቦ መንፈሳዊ ትምህርት ሲከታተል ሞላ ሳዲቅ
አጋጣሚውን በመጠቀም ሳይጋበዝ ብድግ ብሎ ወደ መናገሪያው ቦታ
ወጥቶ ስለ አዲሱ ኃይማኖት ገለጻ ማድረግ ጀመረ። ትንሽ
አልተናገረም። ሠይድ ሁሴንን ሞላ ሳዲቅ ሳያስፈቅደው በመናገሪያው
ቦታ ላይ ወጥቶ በመናገሩ በመናደድ ጭምር ሞላ ሳዲቅን
ተቃወመው። የተሰበሰበው ሕዝብ ሠይድ ሁሴን መቃወሙን ሲሰሙ
በፊቱንም በቋፍ ስለ ነበሩ ብድግ ብለው ሞላ ሳዲቅን በእጃቸው
ባለውና አጠገባቸው ባገኙት ነገር ሁሉ ልብሱ እስከሚቀዳደድና
አካላቱ እስከሚጎዳ ድረስ ደበደቡት። በሠይድ ሁሴን ብርታት ባይሆን
ኖሮ ይገድሉት ነበር።

ይሁን እንጂ ሞላ ሳዲቅ ሕዝቡ በደህና ያልተቀበለው
መሆኑን ስለተረዳ ወደ ካርማን ተጉዞ በዚህም ተመሳሳይ ችግር
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ስላጋጠመው ወደ ኩራሳን ተጓዘ።
ኮዱስም በበኩሉ አርዲካን፣ ናይን፣ አርዲስተን፣ ኤስፍጠን፣

ካሻን፣ ኮም እና ቴህራን ከተሞች እየተዘዋወረ ትምህርቱን አስተማረ።
ቴህራን እንደደረሰም ትምህርቱን ከማስተማሩ ሌላ ባሃኦላህን
ለማግኘትና ለማነጋገር ዕድል  አጋጥሞታል። ቀጥሎም የትውልድ
ከተማው በሆነችው በባርፋሩሽ ከተማ ደረሰ። በዚህ ከተማም ሁለት
ዓመት ያህል ተቀምጦ አስተማረ። ችግርም አላጋጠመውም።

የኮዱስ እንጀራ እናትም ለኮዱስ በጣም ደግ ነበረች። እርሱን
የጠቀመችው እየመሰላት በየጊዜው ሚስት አግባ እያለች
ስለምታስቸግረው፣ አንድ ቀን ሃሳቡን እንዲህ ሲል ገለጸላት “የጋብቻዬ
ቀን አልደረሰም፤ ያ ቀን በጣም ከፍተኛ ይሆናል፤ በዚህ ቤት ብቻ
አይወሰንም፣ ሕዝቡ በሚሰበሰብበት ክፍት ቦታ ላይ ጋብቻዬን
እፈፅማለሁ” አላት። ይህንንም ማለቱ በዚችው ከተማ ሕዝቡ
በተሰበሰበበት የሚገደል መሆኑን መግለጹ ነበር።

ሞላ ሁሴን ባብን ማሕኩ በታሠረበት ቦታ ሄዶ ጠይቆት
እንደተመለሰ በትንሽ ቀናት ውስጥ ታብሪዝ ላይ እንዳለ ባብ ወደ
ቼሕሪክ መወሰዱን ሰማ። ሆኖም ሞላ ሁሴን በእግሩ እየተጓዘ
በዚያውም በመንገዱ ላይ በሚያጋጥሙት ከተሞች የነበሩትን ባቢዎች
እንዲጎበኝ ባብ ስላዘዘው ወደ ባርፉርሽ መንገዱን አምርቶ ኮዱስን
አገኘው። ከኮዱስም ጋር ብዙ ውይይቶችን አድርጓል። ይህ ውይይት
በሚፈፀምበት ጊዜ ሞላ ሁሴን ሊረዳውና ሊገለጽለት ያልቻለውን
ኮዱስ ግልጥልጥ አድርጎ በመግለጹና በማስረዳቱ ሞላ ሁሴን የኮዱስ
ደረጃ ከርሱ የሚበልጥ መሆኑን አመነበት። ውይይቱንም ያደርግ
የነበረው በኮዱስ እግር ሥር ተቀምጦ እንዳደረገና እንደፈጸመ
ይነገራል።

በመጨረሻም ሞላ ሁሴን  ጉዞውን በማሽሃድ አድርጎ
ትምህርቱን እያስተማረ ወደፊት ገሠገሠ። ወደ ማዛንዳራ እንዲያመራ
ኮዱስ በነገረው መሠረት ተነሥቶ ማሽሃድ እንደደረሰ ትምህርቱን
በይፋ እያስተማረ ብዙ ተከታዮች አገኘ። ይሁን እንጂ የከተማው ባለ
ሥልጣናት የሕዝቡን እንቅስቃሴ በመረዳት በሞላ ሁሴን ላይ
ተነሡበት።

በቅርብ ያገኙትን የሞላ ሁሴንን አሽከር ሐሰንን ስለነበር
ርሱን ይዘው አሥረው በአፍንጫው ላይ ቀዳዳ በስተው በገመድ
ከሠነጉት በኋላ በመንገድ ላይ እንዲጎተት አደረጉት። ይህን አሰቃቂ
ድርጊት ሞላ ሁሴን ቢሰማም እንደዚህ ዓይነት አደጋ ሲያጋጥመው
እርምጃ እንዲወስድ ያልተፈቀደለት መሆኑን በመረዳት ነገሩን ችላ
ብሎ ቆየ።
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ሐሰንን የሚያሰቃዩት አንሷቸው ሞላ ሁሴንንም ለማሰቃየት
ፈልገው የከተማው ፓሊስ ክፍል ሃላፊ ሞላ ሁሴንን ይዞት እንዲመጣ
የከተማውን አስተዳዳሪ አዘዘ “ሞላ ሁሴን ምንም ጥፋት የፈፀመው
ነገር ስለሌለ አላመጣም በማለት ስለተቃወመ፣ የከተማው ገዥም
በበኩሉ በሞላ ሁሴን ላይ ጥላቻ የሌለው መሆኑን ገለጸ” ለማንኛውም
በእርሱ ቁጥጥር ሥር እንዲሆን በማሰብ ነው ብሎ እንዲመጣ
ከማዘዙም ሌላ ምንም ጉዳት የማያደርስበት መሆኑን ቃል ገባ።

ኮዱስ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ተነሥቶ ሞላ ሁሴንን ስለተከተለው
ማሻሃድ እንደደረሰ ከሞላ ሁሴን ጋር ተገናኙ። ሞላ ሁሴንም
የከተማው ገዥ ከከተማው ወጥቶ በርሱ ቁጥጥር ሥር እንዲሆን
ያዘዘበትን ደብዳቤ አሳየው። ኮዱስም ልዑሉ በጠየቀው መሠረት
ቢፈጽም የተሻለ መሆኑን ከነገረው በኋላ ወደፊት አንድ ቦታ የሚገናኙ
መሆኑን ገልጾለት ከሙሐመድ አሊና ከሚርዛ ሱሌይማን ጋር ወደ
ማዛንዳራን ጉዞውን ጀመረ። ሞላ ሁሴንም ወደ ልዑሉ ዘንድ ሄደ።

የታሂሬ መሰደድ

ሌላዋ ብዙ ስቃይና ችግር የደረሰባት ደቀ-መዝሙር ታሄሬ
ነበረች። ባብን በመቀበሏ ወዲያውኑ ከአባቷ፣ ከአጎቷ ፣ ከባሏና
ከወንድሞቿ በኩል ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማት። በቤተ- ሰቧ ያለውን
ዝና ለመጠበቅ በማሰብ ነገሩን እንድትተውና ትምህርቷንም
እንድታቋርጥ ሞከሩ።

ታሄሬ ግን በባብ መልዕክት በጣም የተሳበች ስለሆነ እርሷ
ከነበራት እምነት አልፎ በካርባላ የነበሩትን ሰዎች ብዙዎቹን ወደ ባብ
እምነት አምጥታቸዋለች። የሚከተለው አገላለጽ በዚያች ከተማ
ማስተማሯን ስትጀምር የተመዘገበው ነው።

ያገኟት ሁሉ በአነጋገሯ ተማርከው ነበር። የምትናገረውን
ሁሉ ከመቀበል በቀር ተቃውሞ አልገጠማትም። የጠባይዋ ሁኔታ
ሁሉንም አስደንቆ ነበር። በአቋቋሟም ተደናቂነትና በእምነቷም
ትክክለኛነት ሰዎች ሁሉ ተማርከው ነበር።

በባብ ስላመነች ለሚደርስባት ስቃይ እምብዛም ሳትጨነቅ
እምነቷን በግልጽ በርሱ ላይ አፀናች። ብዙዎቹ ሰዎች ጥልቅ ስሜቷን
ተረድተውላት ወደ እርሷ ሄደው ለሚያዳምጧት ሁሉ የእግዚአብሔር
ክስተት የመጣ መሆኑን ትናገር ነበር። የካርባላ ቀሳውስት ታሄሬ የባብ
ጠንካራ ተከታይ መሆንዋን፣ የርሱንም እምነት የሌሎች ኃይማኖት
በሰፈነበት ቦታ ላይ ማስተማሯን ባዩ ጊዜ ለመንግሥት ባሥልጣናት
አመለከቱ።
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ባለሥልጣናቱም እንድትያዝ ወታደሮች ወደ እርሷ ልከው
ሳለ በስሕተት የእርሷን ጓደኛ ያዟት። ታሄሬ ይህን በሰማች ጊዜ
ወዲያውኑ ለአገረ ገዥው የሚፈልገው እርሷን መሆኑን ገልጻ ጓደኛዋ
እንድትለቀቅ ደብዳቤ ጻፈች። አገረ ገዥውም የታሄሬን ቤት አስከብቦ
እርሷ እንዳትወጣና እንዳትገባ፣ ማንም ደግሞ ወደ ቤት ገብቶ
እንዳይማር አዝዞ ለሦስት ወራት ቤቷ በጥብቅ እንዲጠበቅ አደረገ።
ቤተሰቦቿ ይህን ሁሉ ስለሰሙ የቀድሞ እምነቷን እንደትከተል፣ ወደ
አገርዋ ወደ ካዝቪን እንድትመለስም መከሯት። ይህ ሁሉ ሙከራቸው
አልተሳካላቸውም። ሙከራቸው ያልተሳካላቸው መሆኑን በተረዱ ጊዜ
ራሷ ሠላም እንድታገኝና ረጋ እንድትል፣ በዓመሏም የቤተ-ሰቡን
መልካም ስም እንዳታበላሽ ለመኗት።

ታሄሬ ቤተ-ሰቦቿን ልታስቀይም አልፈለገችም። ሆኖም
ከካርባላ ከመውጣቷ በፊት ታሄሬ በዚያች ከተማ ለሚገኙ ቀሳውስት
ለእያንዳንዳቸው ሴቶችን የሚያዩዋቸው ከእንስሳት በታች ትንሽ እንኳ
በማይሻል ደረጃና ነፍስ እንዳለባቸው እንደማይቆጥሯቸው
ጻፈችላቸው። በዚህ ደብዳቤ ላይም እምነቷን በትክክል አስረድታ
የነርሱን ትክክል ያልሆነ ኋላ-ቀር አስተሳሰብ ገለጸችላቸው።

ከዚህም በኋላ ካርባላን ለቃ በመውጣት ወደ ፋርስ ጉዞዋን
ቀጠለች። ከካርባላ ስትነሣ የሞላ ሁሴን እናትና እህት ለእምነቷ ታላቅ
የጋለ አክብሮትና ፍቅር ስላደረባቸው ባግዳድ ደረስ ተከተሏት። ታሄሬ
ባግዳድ ላይ የገባች ዕለት ባብ የመጣበትን ዓላማ ማስተማር
ጀመረች። ከንግግሯ ኃይልና ስሜት በፊት የሰሟትና ያዩዋት ሰዎች
ሁሉ ተደነቁባት። እነርሱም “ይህች በፊት የምናውቃት ሴት
አይደለችምን ?” እያሉ ይጠያየቁ ነበር።

ንግግሯ ከልዩ ልዩ ሃይማኖቶች የብዙ አድማጮችን ስሜት
አነሣሥቶ በጥቂት ጊዜ ውስጥ እጅግ በጣም ተደናቂው የስብከቷ
ኃይል ብዙ ደጋፊዎችን አተረፈላት። እንዲያውም ከካርባላ ድረስ ብዙ
ሰዎች ወደ ባግዳድ እየመጡ ትምህርቷን ይከታተሉ ጀመር።

ተከታዮቿን በምታስተምራቸው ቃላት ስላስደነቀቻቸው
በባግዳድ የእስልምና ትምህርት ያስተማሯትን የቀድሞ መምህራኖቿን
ሁሉ አስድንግጣለች፤ የማስተማሪያ መድረኮቻቸውንም ባዶ
ስላስደረገችባቸው ብዙዎቹ ተነሡባት። ተቃውሞ በሥራ መታየት
አለበት ብላ በአገረ ገዥው አማካኝነት ሕዝብ በተሰበሰበበት ቦታ
የባብን እምነት ዕውነተኛ ወይም ሐሰተኛ ነው የሚሉ ቢኖሩ በክርክር
እንድትገጥማቸው ጠየቀች። እነርሱ ግን ከጥያቄዋ ውጭ የሕዝብ
ፀጥታ እንዲደፈርስ የምታነሣሣ መሆኗን በመግለጽ ለመንግሥት
ከማመልከት በስተቀር ደፍሮ ክርክር ሊገጥማት የፈቀደ አልተገኘም።
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የሚከተለውን ታሪክ ጸሐፊ፣ ሐኪም ማሴህ የተባለ አይሁዳዊ
ዶክተር ከካርባላ ወደ ባግዳድ ከንጉሡ ጋር ሲያልፍ የጻፈው ነው
“ብዙ ቀሳውስትና ሌሎችም ሰዎች ከተሰበሰቡበት ቦታ ደረስኩ፣
እዚያም ከመጋረጃ ውስጥ ፊቷ በሻሽ ከተሸፈነ ሴት የሚነገረውን
ስብከት የሚያዳምጡ ሰዎች ስላየሁ ለማዳመጥ ተጠጋሁ። ንግግሯን
እንደጨረሰች ሰዎቹ ከርሷ ጋር ክርክር ገጠሙ። ንግግሯ የሚማርክና
መልዕክት ያለው በመሆኑ በጣም የሚስብ ነበር። ቀሳውስቱም
የምትሰጣቸውን መረጃ ለመመለስ አቅቷቸው ነበር። እኔም በጣም
ከመደነቄ የተነሣ ይህች ሴት ትክክለኛ መሆንዋን አወቅሁ። በተስፋ
የምትጠበቀውም ይህች ተናጋሪ ሰው መሆን አለባት ብዬም አሰብኩ።
ንግግሯን ሦስት ጊዜ ደጋግሜ ካዳመጥኩ በኋላ ስለባብ በሚገባ
ተረድቼ በርሱ አመንኩ” ብሏል።

ምንም እንኳ ይህ  የአይሁድ ሰው ስለ ክርስቶስና
ስለሞሐመድ አስደናቂ ትምህርቶችን የቀሰመ ቢሆንም በታሄሬ
የንግግር ኃይል ግን ባቀረበቻቸው ማስረጃዎች ባቢ ሆኗል።

በአንድ ወቅት ችሎታ አላቸው ተብሎ የተነገረላቸው
የእስላም፣ የአይሁድና የክርስቲያን ኃይማኖት መሪዎች ተመርጠው
እስከ ባግዳድ ከተማ ድረስ ሊያዩዋት መጡ። ዝናዋ በጣም
በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፍተኛ ሆኖ እየተወራ ስለነበር በሕዝቡ ላይ
ያሳደረችውን ስሜት በማየት በጣም ተጨነቁ። እነርሱም ተመርጠው
የመጡቱ ወደ እርሷ ቀረብ ብለው “ከምታደርጊው የሞኝነት ሥራሽ
ልንመልስሽ መጥተናል” አሏት። ከዚያ በፊት እነዚህ የኃይማኖት
መሪዎች ታሄሬ ተሰጥኦ ያላት፣ ለአንድ ነገር ያላት ፍላጎቷ እጅግ
ከሚገባው በላይ የናረና ወሰኑን ያለፈ መሆኑን ያስቡ ነበር።

ስብሰባውና ክርክሩ ቀጥሎ በምትሰጣቸው መልስ ሁሉንም
ፀጥ አደረገቻቸው። በነርሱ ፊት የዝቅተኛነት ስሜት ወይም መንፈስ
አሳይታ ራሷን አላዋረደችም። በእግዚአብሔር ፍቅር የተቃጠለች
በመሆኗ የሚያቀርቡላትን ደካማ ጥያቄዎች በሚረዱት መንገድ
መለሰችላቸው።

“ይህቺ በፍጹም ሴት አይደለችም” ብለው ተናገሩ። እርሷንም
ለማሸነፍ ሳይችሉ በመቅረታቸው በጣም አዝነው ከንቱ ሙከራቸው
ሁሉ  ባለመሳካቱ ወደ ኋላቸው አፈገፈጉ። ይህም አሸናፊነቷ ዝናዋን
በይበልጥ ጨመረላት።

ታሄሬ በሰዎቹ ላይ ያሳደረችው ስሜት የትምህርቷም
ተደናቂነት ባንድነት ከፍተኛ በመሆኑ ይህቺ ሴት የምታሠጋ ነች ብሎ
በማሰብ፣ የባግዳድ አገረ ገዥ ከማዕከላዊው ቱርክ መንግሥት
(ቁስጥንጥንያ)ጋር ምን እንደ ምትደረግ በመነጋገር ከዚያው ትዕዛዝ



61

እስከሚደርሰው ድረስ በጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ ቤት ባግዳድ
እንድትቀመጥ አደረገ።

ታሄሬ እዚያ እንዳለች በጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ ፊት ለእምነቷም
ሆነ ለጠባይዋ በታላቅ ችሎታዋ ትከላከል ነበር። ከቤቷም ወጥታ
ከመሄዷ በፊት የሚከተለውን በመናገር “እምነትሽን እደግፋለሁ፣
ከቱርክ ገዥዎች ቤተ-ሰብ የሚመጣውን ጎራዴ ግን እፈራለሁ” አላት።

ከዚያም ታሄሬ እንድታስተምር የመፍቀዱና ያለመፍቀዱ
ጉዳይ በአስቸኳይ መወሰን እንደሚያሻው ጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ
አሳስቦት ጉዳዩን በመጀመሪያ ለባግዳድ አገረ ገዥ አቀረበ። ከዚያም
በመጨረሻ ወደ ቁስጥንጥንያ ተላከ። የባግዳድ ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ
በቤቱ የታሄሬን አኗኗር ሁኔታ በዐረብኛ አንድ መጽሐፍ ጽፏል።
በዚህም መጽሐፍ ውስጥ “ታሂሬ፣ ዘወትር ጎሕ ሳይቀድ ተነሥታ
ትፀልያለች፤ ትጾማለችም፤ እንደርሷ ያለ የተማረና ወኔ ያለው ወንድ
እንኳ አላየሁም” የሚል ይገኛል።

አንድ ቀን ማታ የጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ አባት መጥቶ፣ ታሄሬ
ሕይወቷንና ነፃነቷን ይዛ የቱርክን ግዛት ለቃ እንድትወጣ የሚጠይቅ
መልዕክት ከቆስጥንጥንያ ይዞ መምጣቱን ገልጾ፣ ታሄሬንም “ከኢራክ
ነገ ለመውጣት ተዘጋጂ” በማለት አባትየው በቁጣ ከተናገራት በኋላ
ጥሏት ሄደ።

ጠቅላይ ዓቃቤ ሕጉ ግን በአባትዬው ጠባይ በጣም አፍሮ
ታሄሬን ይቅርታ ጠየቃት። ከቤቱ ከሄደች በኋላም ለጓደኖቹ “እርሷ
ላይ የሚታየው ዕውቀት፣ ትምህርት፣ ትሕትናና ጥሩ ጠባይ በዚህ
ክፍለ ዘመን ትልቅ ሰው ላይ እንኳ ያላየሁት ነው” አላቸው።

ታሄሬ የቱርክንና የፋርስን ድንበር አቋርጣ ካሪማንሻህ
ከተባለ ከተማ ገባች። እዚያም ሳታስበው ከፍተኛና የሞቀ አቀባበል
አደረጉላት። ቀሳውስቱ፣ የመንግሥት ባለሥልጣናትና ሕዝቡም በሞላ
ሊቀበሏት ወጥተው መልዕከቷን እንድትገልጽላቸው ጠየቋት።
የንግግሯ ኃይልና አለመፍራቷም ታክሎበት በጣም ያስደነቃቸው
ከመሆኑም በላይ ንግግሯን እንደጨረሰች አገረ ገዥውና ቤተ-ሰቡ
የባብን እምነት በእርሷ ፊት ተቀበሉ።

ከዚያም ጉዞዋን ወደ ካርናድ መንደር አድርጋ በካርናድ
መንደር ለሦስት ቀናት ቆይታ የባብን ትምህርት በግልጽ አስተማረች።
በዚህ አካባቢ የነበረው ሕዝብም ስሜቱን ለማርካት ስለቻለ አንድ
ሺህ ሁለት መቶ ሰዎች እምነቱን እንደተቀበሉ ይነገራል።

ከዚያም ባፈንድና ሳኔህ መንደሮች እየተዘዋወረች
አስተማረች። ሕዝቡም በጣም ስለወደዳት ለእርሷም የነበረውን ፍቅር
ለመግለጽ የመንደሩ ነዋሪዎች ያላቸውን ነገር በሞላ ትተው የባብን
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እምነት ለማስፋፋት ከርሷ ጋር እንዲሄዱ ጠይቀዋታል። ታሄሬ ግን
ባሉበት ቆይተው የራሳቸውን ሕዝቦች እንዲያስተምሩ መከረቻቸው።
ከዚህም በኋላ ታሄሬ ወደ ሀማዳን መንደር ሄዳ የመንደሩ ሕዝብ
አቋም በእርሷ ላይ የነበረው ከሁለት ተከፍሎ ጥቂቶቹ በርሷ ላይ
ለመነሣት ሲፈልጉ ሌሎቹ ደግሞ በግልጽ የሚያወድሷት ሆነው
ተገኙ።

ከሚጠሏት መካከል አንዱ የሃማዳን ቄስ ነበር። እርሱም
አፀፋውን ፈርቶ ነው እንጂ ሰዎች ልኮ ካስያዛት በኋላ ለመግደል ፈልጎ
ነበር። ታሄሬ የቄሱን ፍላጎት ስላወቀች የባብን ትምህርት የሚገልጽ
አንድ ረጅም ደብዳቤ ጽፋ በአንድ ታማኝ ጓደኛዋ በሞላ ኢብራሂም
በኩል እንዲደርሰው ላከችለት። ሞላ ኢብራሂም ደብዳቤውን ይዞ
የደረሰው ብዙ ቄሶች ተሰብስበው ታሄሬን ዝም ለማሰኘት ፈልገው
ምን እርምጃ እንውሰድ በማለት በሚከራከሩበት ወቅት ስለነበር
የታሂሬ ደብዳቤ ሲደርሰው የበለጠ አስቆጣው። ወዲያውም
ከስብሰባው ላይ ተነሥቶ ቁጭቱን ለመወጣት ፈልጎ ሞላ ኢብራሂምን
ሕይወቱን እስኪስት ድረስ አስደበደበው። ሞላ ኢብራሂምም ነፍሱን
ሳያውቅ በሸክም ወደ ታሄሬ ዘንድ በተወሰደ ጊዜ ታሄሬ ስታየው
ሌሎች ሰዎች እንዳሰቡት አላለቀሰችም። እንዲያውም የሚከተለውን
በመናገር አስገረመቻቸው፣ “ተነሳ ሞላ ኢብራሂም፣ እግዚአብሔርን
አመሥግን፣ በሚያፈቅርህ መንገድ ላይ ሆነህ ተሰቃይተሃል። አሁን
ተነሥተህ እንደቀድሞው ለሱ አገልግሎትህን ቀጥል” አለችው።

ሞላ ኢብራሂምም ዓይኑን በገለጠ ጊዜ ታሄሬ ፈገግ ብላ
“ሞላ ኢብራሂም” ብላ ጠራችው “ለትንሽ በትር አንሰህ
ትዝለፈለፋለህ? ሕይወታችንን የምንሠዋበት ጊዜ አሁን ነው። እንደ
ክርስቶስ ደቀ-መዛሙርት አድርገውን የለምን? የሞሐመድስ ተከታዮች
አላደረጉንምን? ተነሥተህ አገልግል” አለችው። ሞላ ኢብራሂምም
መዝለፍለፉን ትቶ ተነሥቶ ከርሷ ዕይታ ፊት ተሰውሮ ማስተማሩን
ቀጠለ።

ከዚያ ታሄሬ ሃማዳን ከተባለው ከተማ ወደ ቴሄራን ሄዳ
ንጉሡን ሞሐመድ ሻህን አግኝታ ስለ አዲሱ ትምሕርት ለመነጋገር
አሰበች። በመዘጋጀት ላይ እንዳለች ለካ ቀደም ብሎ በካርምሽ የነበረና
በግልጽ ከእርሷም ጋር አልወዳደርም ያለ አንድ ቄስ በምስጢር
በካዝቪን ለሚገኘው አባቷ “ታሄሬ የቀሳውስቱን ዝና ታዋርዳለች”
ብሎ ጽፎለት ኖሮ አባቷ ወዲያውኑ ወንድ ልጁንና ሌሎቹንም ወደ
ሃማዳን ልኮ ታሄሬን ወደ ቤቷ እንዲመልሷት አዟቸው ሃማዳን
ደረሱ። እነርሱም ታሄሬን ይዘው ካዝቪን ገቡ። ታሄሬ ካዝቪን
በገባችበት ምሽት ቤተ-ሰቦቿ  በተሰባሰቡበት አባቷና አጎቷ
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በምትፈፅመው አድራጎቷ በጣም ሰደቧት።
አባቷ “ ባብን ለመከተል በመምረጥሽ ምን ላድርግሽ” አላት።

ታኪም የተባለው አጎቷ ባብን ከነዕምነቱ ካወገዘ በኋላ ታሄሬን
ደበደባት። ድብደባውንም በጥሞና ተቀብላ የእግዚአብሔር የበቀል
እጅ መነሣቱ ስለታያት ታሄሬ በአርቆ አስተዋይነት የሚከተለውን
ቃላት ተናገረች።

“አጎቴ ሆይ” ብላ ጮኸችና “ አፍህ በደም ተሞልቶ አየሁ”
አለችው። እነዚህ ቃላት የባሰ አስቆጥተውት “በጋለ ብረት
እተኩስሻለሁ” ብሎ አስፈራራት። በሚቀጥለው ቀን ቤተ-ሰቦቿ አንድ
ላይ ተሰባስበው ወደ ባሏ እንድትመለስ ለመኗት። እርሷም “ከባሌ ጋር
ለሦሰት ዓመታት ተለያይተናል። እርሱ የእግዚአብሔርን ኃይማኖት
ትቷል። በመካከላችን አንድ ዓይነት እምነት ስለሌለ ዋጋ የለውም”
አለቻቸው። ይኸውም በመካከላቸው የመጨረሻ ንግግር ሆኖ ከሦስት
ሳምንታት በኋላ ተፋቱ።

አባቷና ወንድሞቿ ግን ታሄሬን እቤት በማስቀመጥ ቀስ በቀስ
አስተሳሰቧን ሊለውጡና ወደ ቀድሞው ሁኔታዋ ለመመለስ ተስፋ
አድርገው ነበር። ነገር ግን ጉብዝናዋን፣ የዝግጅት ችሎታዋን፣
ዕውቀቷንና የማያወላውል አስተሳሰቧን ግን ሊቋቋሙት አልቻሉም።

ያ የደበደባት አጎቷ ታኪ፣ ዓርብ ቀን በመሥጊድ ውስጥ
ፀሎት በሚያደርስበት ጊዜ ባልታወቀ ምክንያት አንድ ያልታወቀ ሰው
ማንቁርቱ ላይ በጩቤ ወግቶ ገደለው። ምንም እንኳ የባብ ተከታይ
እንዳልገደለው መረጃው በትክክል ቢያስረዳም፣ ታሄሬ ትሆን
ያስገደለችው እያሉ ያሟት ጀመር። ዘመዶቿ እንኳ ወደ ቤት
በተመለሱበት ዕለት “አፍህ በደም ተሞልቶ አያለሁ” ያለችውን
አስታውሰው ጠረጠሯት። ሁሉም የግድያውን ዕቅድ አውጥታለች
ወይም ስለ አሟሟቱ ቀደም አድርጋ የምታውቀው ነገር ሳይኖር
አይቀርም በማለት ወቀሷት። እንዲያውም ባቢዎች ሳይሆኑ አይቀሩም
በማለት የባብን ተከታዮች እየያዙ ለመግደል አንድ ደህና ምክንያት
ሆነላቸው።

ታሄሬም በጥብቅ እሥራት ላይ እንድትሆን ተደረገ፤
አባቷንም በአንድ ጠባብ እሥር ቤት እንዲያሥራት ፈቀዱለት።

እንድትጠብቃት የታዘዘችውንም ሴት በፍጹም እንዳትለቃት
አስጥነቀቋት። የታሄሬ አባት ምንም እንኳ ከሴት ልጁ ጋር በኃይማኖት
ነገር ባይጣጣሙም በጣም ስለሚወዳት እቤቱ ወስዶ ከማስቀመጥ
በስተቀር በእግር ብረት አላሠራትም። ባለ ሥልጣናቱ ይህን በተረዱ
ጊዜ አባቷን በአድራጎቱ ከገሰጹ በኋላ ወደ ከተማው እሥር ቤት
ወሰዷት።
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አባትየው ከቤቱ እንድትሄድ ባይፈቅድም ከርሱ ዘንድ በግድ
ተወስዳ ካይሬ ከተባለችው ገረዷ ጋር አገረ ገዥው ቤት ታሠረች።

የታሂሬ ባል በበቀል ስሜት ተነሥቶ ለአጎቷ ለታኪ ሞት
ምክንያት የሆነችው እርሷ ስለሆነች በወንጀለኛነት ፍርድ ቤት
እንድትቀርብ ባለሥልጣናቱን ማግባባት ቀጠለ። በዚህም ምክንያት
ይሆን ታሄሬን እና ገረዷን በየሰዓቱ ወንጀሉን ለማስፈፀማቸው
እንዲያምኑ በመሞከር አሰቃዩአቸው “ሆኖም ታሄሬ ስለዚህ አድራጎት
የምናውቀው ምንም ነገር የለም የተደረገውም እኛ ሳናውቅ ነው”
እያለች በዝግታ መልስ ትሰጥ ነበር።

ባሏም ጥላቻውን እያከረረ በመምጣቱ ታሄሬን አገረ ገዥው
ከባድ ቅጣት እንዲቀጣት ለመነው “በጣም ከበድ ያለ እርምጃ
ውሰድባት” እያለ ጨቀጨቀው። አገረ ገዥውም የባሏን ውትወታ
በመከተል ለርሷ መተኮሻ የሚሆን የጋለ ብረት እንዲመጣለት አዞ
ታሄሬን የበለጠ ለማስደንገጥ የገረዲቷን የካይሬን እጅ በመጠምዘዝ
መዝጊያ ሥር አስቀምጠዋት ታሄሬ ዕያየች በጋለ ብረት ለመተኮስ
አዘጋጇት። መጀመሪያ ገረዲቷን ተኩሰው በኋላ ወደ እመቤቲቱ ታሂሬ
እንደሚመለሱ ያሰቡ መሆናቸውንም እያስጠነቀቁ ለማስደንገጥ
ሞከሩ። ታሄሬ ምንም አጋዥ እንደሌላት አወቀች። ልትመካበት
የምትችለው ያው አንድ እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን ገለጸች። ፊቷን
ተገልጣ ባብ ወደታሠረበት እሥር ቤት ዞራ ትፀልይ ጀመር።
ባለሥልጣናቱም የገረዷን እጆች ለማቃጠል የጋሉ ብረቶች
አዘጋጅተው ለመተኮስ በሚዘጋጁበት ጊዜ በከተማው ውስጥ በጎዳናው
ላይ እየዞረ ገዳዩ ተገኘ! ገዳዩ ሰው ተገኘ! “የታሄሬን አጎት የገደለው
ሰው ተገኘ!” እያለ የሚለፍፍ የአንድ ሰው ድምጽ ተሰማ። ለካ ታኪን
የገደለው ሰው አምኖ በገዛ እጁ ፓሊስ ጣቢያ ቀርቦ ሌሎችን ንፁሐን
ሰዎችን ከስቃይ ለማደን እጁን ሰጥቶ ኖሮ ታሄሬና ገረዲቷ ደስ
አላቸው። ባለሥልጣናቱ ደስ ባይላቸውም ለማሰቃየት ምክንያት
ስላጡ ሁለቱንም ለቀቋቸው። ታሂሬ ወደ አባቷ ቤት ተመለሰች። ባሏ
ግን አሁንም ጥላቸው አልበረደለትም ነበር እና እርሷን በመርዝ
ለመግደል አስቦ አንድ ሌላ ያልተሳካ ሙከራ አደረገ። ታሄሬ ይህ ሁሉ
የተደራረበ ስቃይ ቢደርስባትም ባለችበት ቦታ ሁና በፅናት
ማስተማሯን አላቋረጠችም።

ኤሲያቲክ የተባለው የዚያን ጊዜ ሁኔታ የሚያጠናው
መጽሔት “በካዝቪን ቀሳውስት ትልቅ ሥልጣን በያዙትና ሴት ደካማ
ፍጡር ሆና በምትታይበት በፋርስ መሬት እንዴት ታሄሬ ይህን
ጠንካራ የሕዝብ ስብሰባ ባካባቢው ልታቋቁም ቻለች?” ብሎ
ጠይቋል።



65

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ሚርዛ ታኪ ካን የባብን ተከታዮች
በካዝቪን በሚገድሏቸው፣ ሃብታቸውንም በሚዘርፏቸው ላይ ምንም
እርምጃ አለ መውሰዱን የካዝቢን ቀሳውስትና ሕዝቦች ሲመለከቱ
በታሄሬ ላይ አደጋ ቢጣል ምንም ማለት ዓይደለም በማለት የበለጠ
አደፋፍሯቸዋል “ካዝቪንን ሳትለቅ መግደል አለብን” ብለውም ዛቱ።

ታሄሬ፣ የዚህን ከንቱ ዓድማ ሽመቃ እንደተረዳች ፍርሃት
ሳያድርባት ለካዝቪን ዋና ቄስ እንዳይገድላት አሳስባ፣ በተጨማሪ
በእምነቷ መተማመኗን በመግለጽ አንድ ደብዳቤ ጻፈችለት፤
“ያስተማርኩት የእውነት ከሆነ ካንተ የጭቆና ቀንበር ዘጠኝ ቀናት
ከማለፋቸው በፊት ጌታዬ ያድነኛል። ሳያድነኝ የቀረ እንደሆነ ግን
እንደፈለገህ ልታደርገኝ ትችላለህ” አለችው።

ከዚህ በኋላ ከምን ጊዜውም ይበልጥ በጣም በጥብቅ
እንድትጠበቅ ተደረገ። ነገር ግን ምንም ዓይነት ሙከራ ቢያደርጉ
እግዚአብሔር ካሰበው ነገር ውጭ ሊፈጸም የሚቻል ነገር የለምና
በአንድ ምሽት ቀስ ብላ ከካዝቪን አምልጣ እንዳለችውም ያን ደብዳቤ
በላከች በዘጠነኛው ቀን በቴሄራን ዋና ከተማ ገብታ ከጓደኖቿ ጋር
ተቀላቀለች።

የባዳሸት ስብሰባ

ታሄሬም ቴሄራን ከጓደኞቿ ጋር ተቀላቅላ ማስተማሯን
ቀጠለች። አልፋ አለፋም ከባሃኦላህ ጋር እየተገኘች ትምሕርቱ
የሚስፋፋበትን ዘዴ ይወያዩ ነበር። አንድ ስብሰባ ተደርጎ ባቢዎች
መመካከር እንደነበረባቸውም ሃሳብ ለሃሳብ ተለዋውጠው ተስማሙ።
ዝግጅቱም ቀጠለ። ባሃኦላህ ባዘጋጀላት መሠረት ታሄሬ በባዳሸት
በሚደረገው ስብሰባ ላይ ለመገኘት ከቴሄራን የምታደርገውን ጉዞ
ጀመረች። ባሃኦላህም በበኩሉ ከቴሄራን ጉዞውን በኩራሳን አድርጎ
ወደ ባዳሸት ለመጀመር አስፈላጊውን ዝግጅት እንዲያደርግ ኩኩይ
ካልም የተሠኘውን አንዱን ባቢ አዘዘ። በዚህን ጊዜ ደግሞ ኮዱስ፣
ሚርዛ ሱሌይማንና፣ ሚርዛ ሞሐመድ አሊን ይዞ ወደ ማዛንዳራን
በመጓዝ ላይ እንዳለ በሻህፋድ በኩል አልፎ ወደ መንደሩ ሲደርሱ
ከኮዱስ በስተኋላ ይከተል የነበረው ሚርዛ ሱሌይማን ሳያስበው
ሞሐመድ ሃና ሳብን ወደ ባዳሸት ሲሄድ በሩቅ ስላየው ሄዶ
አነጋገረው። ሁለቱም ሲጨዋወቱ ሞሐመድ ሃና ለሚረዛ ሱሌይማን
“ከጥቂት ቀናት በፊት ባሃኦላህና ታሄሬ በባዳሸት ስብሰባ ላይ
ለመገኘት ወደ ባዳሸት በማምራት ላይ ነበሩ። እዚያም ብዙ አማኞች
ከኢስፍሃን፣ ከካዝቪንና ከሌላም የፋርስ ከተሞች ሄደው ይገኛሉ።
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ስብሰባው ካለቀ በኋላ ከልዩ ልዩ ከተሞች የመጡት ሰዎች ባሃኦላህ
ወደ ኩራሳን የሚያደርገውን ጉዞ አጅበው ይሸኙታል” ብሎ ስለነገረው
ሚርዛ ሱሌይማንን “እንግዲያውስ ኮዱስ በባዳሸት ስብሰባ ላይ ይገኛል
ብለህ ለባሃኦላህ ንገረው” አለው።

እንዳለውም ኮዱስ መንገዱን ለውጦ ጉዞውን ወደ ባዳሸት
አደረገ። ይህንኑ የኮዱስ ወደ ባዳሸት መሄድ ሞሐመድ ሃና ለባሃኦላህ
ስለነገረው ባሃኦላህም ወደ መዳረሻው በፈረስ ላይ ሆኖ ትንሽ መንገድ
ሄደት ብሎ በክብር ተቀበለው።

ባሃኦላህ ከኮዱስ ጋር ሕዝቡ በተሰበሰበበት ቦታ ደርሶ ሦስት
የአትክልት ቦታዎች ከተከራየ በኋላ አንዱን ለኮዱስ፣ አንዱን ለታሄሬ፣
ሌላውን ደግሞ ለራሱ አደረገ። በባዳሸት የተሰበሰቡት ሰማኒያ አንድ
ባቢዎችም ከተሰበሰቡበት ቀን አንስቶ ስብሰባቸውን አጠናቀው እስከ
ተበታተኑበት ቀን ድረስ ለሃያ አንድ ቀናት ሙሉ የባሃኦላህ እንግዶች
ሆነው ሰነበቱ።

ስብሰባውም ቀጠለ፤ የስብሰባው መሪ ባሃኦላህ ዋናው
ውይይት ከመጀመሩ በፊት ለራሱ ለኮዱስና፣ ለታሄሬ ለእያንዳንዳቸው
የተለየ ስም ሰጣቸው። ይኸውም ለራሱ ባሃ፣ ለኮዱስ ያው ቀደም
ብሎ ተሰጥቶት መጠሪያው የነበረውን አሁን የሚጠራበትን ስም
ሲያፀናለት ለኩራቱላይን ታሂሬ(ንጽሕት) የሚል ስም ሰጠ። ባሃኦላህ
ታሂሬ የሚል ስም ለኩራቱላይን ስለሰጣት አንዳንድ አቋመ-ግትር
የሆኑ ሰዎች ታሂሬን ስሟን ምክንያት በማድረግ “የጊዜውን ባሕል
ትታለች” ብለው ለባብ ሲነግሩት፣ ባብም “የመናገር ሥልጣንና ግርማ
ሞገስ ያለው፣ ታሂሬ(ንጽሕት) ብሎ የሠየማትን እኔ ምን ለማለት
እችላለሁ” ብሎ መለሰ ይባላል።

ዋናው ውይይት ከተጀመረ በኋላ ቅዱስ ቆርዓን ውስጥ
ሞሐመድ በዘመኑ የሰጠውን ሕግና ሰዎች ፈጥረው የሚጠቀሙበትን
ባሕል በመሠረዝ አንዳንድ አዳዲስ ሕግ ወስነዋል። አንዳንድ የእስላም
ዕምነት አማኞችን ፊት ሸፍኖ ያቆየውንና የማይጠቅመውን ሕግና
ባሕል እንዲሠረዝ የወሰኑትን ውሳኔ ወዲያውኑ ሳይዘገይ በስብሰባው
ቦታ እያሉ ሥራ ላይ አዋሉት። ከሁሉም ይበልጥ ደግሞ ታሂሬ እንደ
ኃይማኖት ሕግ የቆየውን የሴቶችን የመሸፈን ባሕል ወዲያውኑ
በመተዋ የተሰበሰበውን ሕዝብ በጣም አስገርሞታል፣ አንዳንዱንም
አስደንግጦታል።

አንድ ቀን ባሃኦላህ በሕመም ምክንያት ከቤቱ ስላልወጣ
ኮዱስ ይህንን ሰምቶ ሊጠይቀው ሄዶ ከባሃኦላህ አጠገብ ተቀምጦ
ሌሎችም ጭምር ስለጤንነቱ ሁኔታ ሲጠይቁትና ሲያጽናኑት አንድ
የታሂሬ መልዕክተኛ ሞሐመድ ሐሰን ካላቬላ የተባለ ባሃኦላህ ታሞ
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ወደ ተኛበት ቤት በድንገት ገባ። የባሃኦላህን ጤንነት ከጠየቀ በኋላ
ወደ ኮዱስ ዘወር ብሎ “ታሂሬ በአትክልቷ ቦታ ልታነጋግርህ
ትፈልጋለችና እንሂድ” ብሎ ጠየቀው። ኮዱስም “እርሷ
አበሳጭታኛለችና ሄጄ ላነጋግራትም አልፈልግም” በማት ወደ እርሷ
ለመሄድ ፈቃደኛ አለመሆኑን ነገረው። መልዕክተኛውም ሄዶ ወዲያው
እንደገና ተመልሶ “መልእክቱን እንድትፈጽምላት አጥበቃ
ትጠይቃለች፣ ካልሄድህ እርሷ እራሷ ትመጣለችና ና እንሂድ” አለው።
ኮዱስም እምቢታውን ስላጠበቀ መልእክተኛውም የኮዱስን እምቢታ
ሊቋቋመው ስላልቻለ ሌላም የማግባቢያ መንገድ ስላጣ ጎራዴውን
ከአፎቱ ውስጥ አውጥቶ ከኮዱስ እግር ላይ በማስቀመጥ “ብቻዬን
ከመቤቴ ፊት ለመቅረብ አልችልምና እባክህን እንሂድ፣ አልሄድም
የምትል ከሆነ ግን በዚህ ጎራዴ አንገቴን እንድትቀላው ፈቅጄልሃለሁ”
አለው።

ኮዱስም “የታሂሬን ጥሪ አለቀበልም ብዬሃለሁ!” ብሎ
በመቆጣት “ወደ እርሷ ዘንድ ከመሄድ ይልቅ ሌላ የፈለግኸውን
ምርጫ ጠይቀኸኝ መፈፀም ይሻለኛል” ብሎ ጎራዴውን ለማንሣት
ጎንበስ ሲል ሞሐመድ ሐሰን ከኮዱስ እግር አጠገብ ተቀምጦ ሰለነበር
አንገቱን ኮዱስ እንዲቆርጠው በመሬቱ ላይ ሲያስተካክል በድንገት
ታሂሬ ፊቷን እንደተገለጠች ብቅ አለች።

የተሰበሰቡት ሰዎች ሁሉ ድንጋጤ ያዛቸው። ሁሉም
አፋቸውን ከፍተው ቀሩ። በአገሩ ውስጥ ያሉ የእስላም ሴቶች
ፊታቸውን ሳይሸፍኑ ተገልጠው መታየት በጣም ነውር ስለነበር ሌላው
ቀርቶ የተገለጠችውን ሴት ፊት ለማየት ይቅርና ጥላዋን እንኳ ማየት
ነውር ስለነበር ታሂሬ ፊቷን ተገልጣ ስላዩዋት ዓይናቸውን ለማመን
አልቻሉም። ታሂሬ የተሰበሰቡትን ሰዎች ሁኔታ በመረዳት ድምጽ
ሳታሰማ ወደ ኮዱስ ዘንድ ቀስ ብላ በመጠጋት በቀኙ በኩል አጠገቡ
ቁጭ አለች፤ በዓይኗ ዘወር እያለች የተሰበሰቡትን ሰዎች ስትቃኝም
አብዛኛዎቹ ሰዎች ፍርሃት፣ ቁጣና መቁነጠነጥ ይታይባቸው ነበር።

ከመካከላቸው አንዱ አብዱል ካሊክ ኢስፋሃኒ የተባለው
ፊቷን ማየት ስላልቻለ ከማየት  ብሎ በራሱ እጅ የራሱን አንገት
በጩቤ አረደው። እዚያም እርሷ ፊት ደሙ የፈሰሰ እንደሆነ ደሙ
የሚረክስ መስሎት ደሙን እያንጀረጀረ ከታሂሬ ፊት ሸሽቶ ራቅ ካለ
ቦታ ላይ ሄዶ ሞተ። የእርሱንም ምሳሌ በመከተል ጥቂት ሰዎች ፊቷን
ለማየት ስላልፈለጉ ከጓደኞቻቸው ተለይተው ሄዱ። ከሄዱት
አብዛኛዎቹ የተቀበሉትን የባብን ኃይማኖት ተውት። የቀሩት
አብዛኛዎቹ ከፊቷ ቆመው ሁኔታውን ከማድነቅ በስተቀር መናገር
አቃታቸው። ቦታው በዝምታ ተዋጠ። ይህ በሚፈፀምበት ጊዜ ሁሉ
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ኮዱስ በቦታው ጎራዴውን ይዞ ቆም ብሏል። በፊቱ ላይም የተቆጣ
ለመሆኑ በግልጽ ይታያል። ሁኔታው ሲታይ በያዘው ጎራዴ ታሂሬን
ለመምታት የሚፈልግም ይመስላል። ሆኖም አተኩሮ ባያት ቁጥር
ከፊቱ ላይ የሚነበበው የቁጣ መልክ እየቀዘቀዘ መሄድ ጀመረ።

ታሂሬ፣ ኮዱስ ቁጣው የበረደለት መሆኑን ስትረዳ የደስታና
የማሸነፍ ስሜት በፊቷ ላይ ታየ። የተሰበሰቡትን ባቢዎች ሳትፈራ
ከተቀመጠችበት ብድግ ብላ ከቅዱስ ቆርዓን አንዳንድ ጥቅስ
እየጠቀሰች ንግግር አደረገች። ንግግሯን ልትጨርስ ስትል ፊቷን ወደ
ኮዱስ ዘወር አድርጋ “ለሃይማኖቱ ደህንነት ይጠቅማል ብዬ በኩራሳን
የነገርኩትን ሳይጠቀምበት መቅረቱ እንደ ጥፋት ሆኖ አግኝቸዋለሁ”
ብላ ታሂሬ ስትናገር፣ ኮዱስ “ሕሊናዬ በሚመራኝ መንገድ ለመሥራት
ነፃ ነኝ፣ እንደኔው ከሆኑ ደቀ-መዛሙርት መመሪያ ሊሰጠኝ አይገባም
አልገደድም” እያለ አጉረመረመ። ማጉረምረሙን ስትሰማ፣ በነርሱ
በሁለቱ አለመግባባት ምክንያት የተነሣ የተሰበሰበውን ሰው መንፈስ
እንዳይለወጥ በማለት ንግግሯን ለውጣ ስለሌላ አርዕስት መናገር
ጀመረች። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በሁለቱ መካከል የሃሳብ ልዩነት ተፈጥሮ
ቆየ።

ታሂሬ አልፋ አልፋ የኮዱስን ሥልጣን ታንኳስስ ጀመር።
ቀረብ ብሎ ለሚያዳምጣት ሁሉ “እኔ ኮዱስን እንዳስተምርና
እንዳሰለጥን ባብ ወደዚህ ልኮኛል እንጂ በሌላ በኩል የተለየ ክብር
ያለው መሆኑን አላውቅም” እያለች የነበራት ሥልጣን ከእርሱ የበለጠ
መሆኑን ለማሳየት ሞከረች።

ኮዱስም በበኩሉ “ታሂሬ የሌለ ነገር እየፈለሰፈ እንደሚደርስ
ደራሲ ናት” እያለ በሚናገርበት ጊዜ እርሱ ትክክለኛ አለመሆኑን
ሊቃወሙት የሚከራከሩትን ሁሉ “የአሣሣች ተሣሣቾች ናችሁ”
ይላቸው ነበር።

በዚህ ዓይነት ጥቂት ጊዜ ከቆዩ በኋላ ባሃኦላህ ጣልቃ
በመግባት ያለውን የሃሳብ ልዩነት አንድ በአንድ እየመለሰ ሙሉ
በሙሉ አስማማቸው። ከስብሰባው በኋላም የተሰበሰቡት ሁሉ ወደ
ማዛንዳራን ለመጓዝ ሲነሡ ኮዱስና ታሂሬ፣ ባሃኦላህ ባዘጋጀላቸው
ሠረገላ ውስጥ ጎን ለጎን ተቀምጠው ባንድነት ብዙ መንገድ ተጓዙ።

ታሂሬ ፊቷን ገልጣ በሕዝብ ፊት መታየቷ በየጊዜው ሕዝቡን
ቢያስደነግጠውም በዚያው ዘመን የቱርክ መንግሥት እንደ ሕግ
አድርጎ ሴቶች እንዲገለጡ አዟል። በዚሁ መነሻም የፋርስ ሴቶች
ተገልጠው እንዲሄዱ ሕግ ወጣ። በማከታተልም ግብፅ ከዚያም
ሌሎች የእስላም ሐገሮች የቀድሞውን ባሕል ሠርዘው ፊታቸውን
ሸፍነው እንዳይሄዱ ተደርጓል። ይህም በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ እንደ
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ቋሚ ሕግ ሆኖ ይሠራበታል።
የባዳሸት ስብሰባ ተጠናቆ መንገድ ጀምረው ስለመሸ በኒያላ

መንደር አጠገብ አንድ ተራራ ሥር አረፉ። ሊነጋጋ ሲል በድንጋይ
እሩምታ ከእንቅልፋቸው ተቀስቅሰው ሲመለከቱ የአጎራባቹ ሕዝብ
ግልብጥ ብሎ ከተራራው ጫፍ ላይ ሆኖ የድንጋይ ናዳ ሲለቅባቸውና
ሲሰድባቸው አዩ። የተሠነዘረው የማጥቃት ኃይል ከባድ ስለሆነ
ባቢዎቹ በመደናገጥ በየቦታው ተበታተኑ።

ባሃኦላህ ኮዱስ እንዳይጎዳ በማለት ልብሱን አልብሶ ወደ
ቅርብ መንደር እንዲሄድ አድርገ። በዚያን ጊዜ በስብሰባው ላይ
ከተገኙት ባቢዎች ውስጥ ታሂሬና ከአንድ ወጣት ልጅ ሚርዛ አብደላ
በስተቀር አንዳቸውም ባቢ በኒያላ መንደር አልቀረም። ባሃኦላህ
ታሂሬን ለማን እንደሚተዋት የተቸገረ መሆኑን ይህ ወጣት ልጅ
ስለተረዳ እርሷን ደህና ቦታ አስቀምጦ ጎራዴውን እያወዛወዘ
በማስፈራራት ንብረታቸውን ከመንደሩ ሰዎች ዝርፊያ አድኖላቸዋል።

የባብ በቼህሪክ መታሠር

ባብ ቼህሪክ በተባለ ቦታ በጠባብ እሥር ቤት ውስጥ
እንዲታሠር ተደረገ። ጠቃላይ ሚኒሥትሩም ግልጽና ጥብቅ የሆነ
ትዕዛዝ ለጠባቂውና የንጉሡ ሚስት ወንድም ለሆነው ለያህያ ካን
አስተላልፎ ባብ ወደ ሚገኝበት ቦታ ማንም ሰው እንዳይገባ
አስጠነቀቀው። ለዚህ ትዕዛዝም ምንም ዓይነት ማሻሻያ የሌለው
መሆኑና ለአንዲት ደቂቃ እንኳ ብትሆን ትዕዛዙን  እንዳይዘነጋ
ነገረው።

ያህያ ካን ለራሱ ደሕንነት ሲባል የተሰጠውን ማስፈራሪያ
ሊከተል ቀርቶ የተሰጠውን ትዕዛዝ እንኳ ለመጠበቅ ጉልበት
አላገኘም። የታዘዘውን በሙሉ ረሳው። የባብ ፍቅር ሰውነቱን ሞላው
“ባብን አንዳች ነገር ከሚነካው እኔ ብሞት ይሸላል” እስከማለት ደረሰ።

በቼህሪክ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ባብን በመጥላት ረገድ
ማሕኩ ከሚባለው ቀበሌ ከሚኖሩት ሰዎች ይበልጥ መጥፎ ነበሩ።
ይሁን እንጂ እነርሱም ቢሆኑ ርሱ ካለበት አካባቢ በሚተላለፈው
የስብከት ኃይል ተማረኩ። ከርሱ ዘንድ የሚንፀባረቀው መንፈስ
ሕይወትን የሚማርክ፣ ጥላቻን በፍቅር፣ ጠላቶችን በወዳጅነት
የሚለውጥ ነበር።

ከዚህም አልፎ በማሕኩ የሚጎበኘው ሕዝብ ብዛት በቼህሪክ
ከነበረው ሕዝብ ብዛት ቢያንስም ያህያ ካን ወደ ባብ ለመግባት
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የሚፈልጉትን ሰዎች አይከለክልም ነበር። ስለዚህ ብዙዎች እርሱን
ለማግኘት የፈለጉት ሁሉ የታሠረበት ቤት ጠባብ ብትሆንም ውስጥ
ገብተው ተጨናንቀው መልዕክቱን ያዳምጡ ነበር።

ኤም. ሞቺኒን የተባለ ለአንድ የውጭ ድርጅት ይሠራ የነበረ
ሰው በማስታወሻው ላይ እንደሚከተለው ጽፏል “የሚያዳምጠው
ሕዝብ ቁጥር ከመብዛቱ የተነሣ መሰብሰቢያው ቦታ ሁሉንም ለመያዝ
ስላልበቃ ብዙዎቹ በጎዳና ላይ ቆመው ያዳምጡ ነበር” ብሏል።

ለባብ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሁሉ የሚገዛለት ከቀድሞ
ቼህሪክ ከተባለው ሥፍራ ነበር። አንድ ቀን ባብ ማር አማረኝ ብሎ
ለባቢዎች ተናግሮ አንዱ ባቢ ቼህሪክ ከተባው ሥፍራ ድረስ ሄዶ ገዝቶ
አመጣለት። ዋጋውን ጠይቆ በጣም ውድ ሆኖ ስላገኘው አልፈልግም
ብሎ “ከፍተኛ ጣዕም ያለው ማር ያለ ጥርጥር በትንሽ ዋጋ ይገዛል፤
ጎረቤታችሁን አታታሉት፤ እርሱም እንዲያታልላችሁ መንገድ
አትስጡት፤ የተገዛው ማር ተመልሶ በርሱ ፋንታ ሌላ ዋጋው ውድ
ያልሆነ ነገር እንዲገዛ” በማለት ተናገረ ይባላል።

ይህ ሁሉ ሆነ። ከየአቅጣጫው ባብን ለማየት ሰው ሁሉ ወደ
ቼህሪክ ይጎርፋል። ከፋርስ ውጭም ያሉ ሰዎች ይመጡ ነበር። በዚያን
ጊዜ አንድ ድርቡሽ ባብን ፍለጋ ከሕንድ አገረ ድረስ መጥቶ እርሱም
ዕምነቱን አስተዋውቆ “በሕንድ አገር ከፍተኛ ቦታ ላይ የነበርኩ
ባሥልጣን ነኝ። በሕልሜ አንድ ወጣት ልጅ አተኩሮ ሲመለከተኝ
በማየቴ ተሸነፍኩለት። ተነስቼም እርሱን መከተል እንደ ጀመርኩ
ውብ የሆነ ልብስህንና የተወለድክባትን አገር ትተህ እኔን አድርባይጃን
ላይ ለመገናኘት በእግርህ ገሥግሥ፤ በቼህሪክ ስትደርስ ፍላጎትህን
ትፈጽማለህ” አለኝ። እኔም ትዕዛዙን አክብሬ በመጨረሻ ከምፈልገው
ቦታ ደርሻለሁ። ብሎ ታሪኩን ለባብ ነገረው።

ባብም ስለ መልዕክቱ ከነገረው በኋላ መርቆት ወደ ህንድ
አገሩ ተመልሶ ኃይማኖቱን ለማስፋፋት ሳይታክት እንዲሠራ አዘዘው።
እርሱም ወዲያውኑ ትዕዛዙን ተቀብሎ ብቻውን አንዲት ያለመለወጫ
ቀላል ልብስ ለብሶ በትር ይዞ በእግሩ በዱር በገደሉ እየተጓዘ
በየአንዳንዱ ቦታ እያስተማረ ተጓዘ።

ይህ ድርጊት በየጊዜው እየተፈራረቁ ከሚፈፀሙት ድርጊቶች
አንደኛው ነው። በዚህ እሥር ቤት በነበረበት ከተማ ብዙዎች
ተከታዮችና ፈላጊዎች፣ ታላቅ ክብር የነበራቸው ሰዎችና የቤተ-ክህነት
አባቶች እንደዚሁም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ባሥልጣናት በግልጽና
በፍጥነት ወደ ባብ ዕምነት ሲጠጉ ይታዩ ነበር።

ይሁን እንጂ ባብ የመከራ ጊዜው እየተቃረበ መቃረቡን
በቅድሚያ ስለሚያውቅ በቼህሪክ የተሰበሰቡትን ተከታዮቹን ሁሉ ወደ
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የአቅጣጫው እንዲበታተኑና ወደ የሥራቸው ተመልሰው
እንዲያስተምሩ ነገራቸው።

ባብን በታብሪዝ የመፈታተናቸው

ባብ የጠቅላይ ሚኒሥትሩን የሀጂ ሚርዛ አካሲን ጥብቅ
ትዕዛዝ በትዕግሥት ይጠባበቅ ጀመር። ሃጂ ሚርዛ አካሲ ለሁለተኛ
ጊዜ ሃሳቡ ሳይፈጸምለት መቅረቱን እያሰላሰለ ለሦስተኛ ጊዜ ደግሞ
ትዕዛዙ መውደቅ የለበትም ብሎ ፎከረ። ወዲያውኑ ባብ ከታሠረበት
ከቼህሪክ ወደ ታብሪዝ እንዲዛወርና ትምሕርቱ በተሠራጨበት
ከተሞች መካከል ሲያልፍ ከተከታዮቹና ከሕዝቡ ጋር ግንኙነት
እንዳያደርግ እንደዚሁም ተይዞ የሚመጣው ባልታሰበ መንገድ
ኢራሚይ በተባለ መንደር በኩል እንዲሆን በጥብቅ ትዕዛዝ
አስተላለፈ።

ሐጂ ሚርዛ አካሲ በከፍተኛ ደረጃ ይያዛል ብሎ ያሰበው
ምሥጢር ሊጠበቅ አልቻለም። ባብ ኢሩሜይ በተባለው መንደር በገባ
ጊዜ ልዑል ማሊክ ቃሲም ብዙ ሕዝብ አሰልፎ በአክብሮት
ተቀበለው። የተሰበሰበው ሕዝብም ዘበኞቹን እየጣሰ አንዱ ባንዱ
እየተገፋፋ ተደናቂውን እሥረኛ በጨረፍታ ለማየት ይስገበገብ ነበር።

ባብ ትንሽ አረፍ ካለ በኋላ ሰውነቱን ለመታጠብ መፈለጉን
ልዑሉ ስለተረዳ ስለእርሱ ብዙ አስደናቂ ወሬዎች ሰምቶ ነበርና
አስቀድሞ የእንግዳውን ኃይልና ጉብዝና ለመፈተን ፈልጎ የፈረስ ክፍል
ሃላፊውን ጠርቶ ካልተገሩት ፈረሶች ኃይለኛውን እንዲያመጣለት
አዘዘ።

የፈረስ ክፍሉ ሃላፊ የሆነው ግን ባብን በጣም ስለሚወደው
ያልተገራው ፈረስ ባብን የሚያስቸግረው መስሎ ስለታየው
በምሥጢር ወደ ባብ ቀረብ ብሎ ታሪኩን ካጫወተው በኋላ በዚህ
ባልተገራ ፈረስ ላይ እንዳይወጣ አስጠነቀቀው “ጎበዝና በጣም
ብልሃተኛ የነበሩትን ፈረሰኞች እንኳ ጥሏቸዋል” በማለት የፈረሱ
ክፍል ሃላፊ ለባብ ነገረው።

ባብ ግን “አትፍራ እንደታዘዝከው ፈፅም፣ ሁላችንንም
ለፈረሱ አሳልፈህ ስጠን” አለው።

የመንደሩ ሰዎች የልዑሉን ሃሳብ ስላወቁ የሕዝብ መሰብሰቢያ
የሆነችውን ቦታ በሚቀጥለው ቀን ጧት ሞሏት። በባብ ላይ ምን
እንደሚደርስበትም ለማወቅ ሕዝቡ በጣም የጓጓ ይመስላል።
ኃይለኛው ፈረስ ከጋጣው ወጥቶ ፈርቶ በነበረው የፈረስ ክፍል ሃላፊ
የፈረሱን ልጓም በቀስታ ለባብ ሰጠው። ባብም በቀስታ ወደ ፈረሱ
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ተጠግቶ በዝግታ አሻሽቶ እግሩን በዕርካቡ ላይ አድርጎ ወጣበት።
ከዚያም ፈረሱን እስከ ሕዝብ መታጠቢያ ቦታ ድረስ ጋለበው።
በመንገዱ ላይ የተሰበሰቡት ሰዎች በዚህ በኃይለኛ ፈረስ ላይ ተቀመጦ
ባዩት ጊዜ ግማሹ ተዓምር ነው ሲል ሌላው ደግሞ “በእውነት
የእግዚአብሔር መልዕክተኛ ነህ?” እያሉ በእርሱ እምነት ያመኑ
መሆናቸውን ገለጹለት። ከመታጠቢያው ቦታም በዚሁ ፈረስ ላይ ሆኖ
ወደ ተመደበለት ክፍል ለማረፍ ተመልሷል።

ባብ ገላውን ታጥቦ ከጨረሰ በኋላ የሕዝብ መታጠቢያውን
አልፎ እንደሄደ የኤሩሜይ ሕዝብ የታጠበበትን ውሃ በመቅጃ እያደረጉ
ቀድተው ወሰዱት። አንዳንዶቹ ይመጣል ተብሎ ስለሚጠበቀው
የተነገረውን የመጨረሻውን የትንቢት ቃልም አስታወሱ። ቃሉም
“የኢሩሜይ ሐይቅ ፈልቶ ውሃው ወደ ላይ ይገነፍልና ከተማዋን
ያጥለቀልቃታል” የሚል ነበር።

ባብ ብዙ አስደናቂ ነገሮች እንደ ተዓምር የሚቆጠሩ ቀደም
ብሎ የሠራ ቢሆንም ሁል ጊዜ ይል የነበረው ሰዎች ተመራምረው
እውነቱን ሲደርሱበት በገዛ ፍላጎታቸው ዕምነቱን ቢከተሉ የሚመርጥ
እንጂ በተዓምር ተስበው በእርሱ እንዳያምኑ ያስጠነቅቅ ነበር። በዚህ
ከተማ የነበሩት ሰዎች በፈፀመው ተዓምር ብቻ ተስበው ዕምነቱን
መቀበላቸውን በሰማ ጊዜ “ሰዎች አመንን ባሉ ጊዜ ዕምነታቸው
በሚያዩት ተዓምር አኳኋን ባልሆነ ነበር” ብሎ በሃዘን መልክ ተናገረ
ይባላል።

በኤሩማይ የተፈፀመው ታሪክ ከባብና ከጠባቂዎቹ አልፎ
በብዙ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉጉትን ፈጠረ። በታብሪዝ በተለይ ባብ
ይመጣል በተባለ ጊዜ የሕዝቡ ስሜት ከመነሣሣቱም በላይ የባብ
ከከተማው በር መድረስ በታላቅ ጉጉት ይጠበቅ ጀመር።

የሰዎቹ ስሜት በዚህ ዓይነት ስለጋለ የታብሪዝ ከተማ
ባሥልጣናት ባብን ከከተማው ውጭ ለማስቀመጥ ቢወስኑም
የጋለውን የሕዝቡን ስሜት ሊቆጣጠሩት አልቻሉም። ጥንቃቄ
ቢደረግ፣ ማስጠንቀቂያ ቢሰጥና ለማለፍ የተከለከለ መሆኑ ቢታወጅም
በአጠራጣሪ ሁኔታ ላይ የነበረው ሕዝብ ዕምነቱን እያጠነከረ የባሰ
አባባሰው እንጂ ምንም አልረዳቸውም።

ባብ የሕዝቡን ስሜት ስለማረከው ባለ ሥልጣናቱም ሆኑ
ቀሳውስቱ ሕዝቡ በባብ ላይ ያሳደረውን ፍቅር ሊቀንሱት
ባለመቻላቸው የነገሩ ሁኔታ እየተባባሰ መጣ። ጠቅላይ ሚኒሥትሩ
ሁኔታው ስላሠጋው በዋናው ከተማ የሚገኙትን የኃይማኖት መሪዎችና
የመንግሥት ባለ ሥልጣናት ባስቸኳይ እንዲሰበሰቡ ከአደረገ በኋላ
ቀሳውስቱ ባብ የጫረውን እሳት ማጥፊያ የሚሆን ትክክለኛ ዕርምጃ
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እንዲወስዱና ሕዝቡ የሚያንፀባርቀውን ስሜት መቀነስ እንዳለባቸው፣
ይህንን በሚያደርጉበት ጊዜ ሥሕተት ላይ እንዳይወድቁ
አስጠነቀቃቸው።

ባብ የጠቅላይ ሚኒሥትሩን ሃሳብ ቀደም ብሎ በመረዳቱ
ይመስላል በታብሪዝ ከተማ በገባ በሁለተኛው ቀን ማለት ነው
ለጓደኞቹ “ነገ የንጉሡ የመጀመሪያ ልጅ፣ ቀሳውስትና የታወቁ
የከተማው ነዋሪዎች በሚገኙበት አጋጣሚ በግልጽ መልዕክቴን
አውጃለሁ” አላቸው።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ አውጥቶት በነበረው ዕቅድ መሠረት
ስብሰባውም በአስተዳዳሪው መኖሪያ ቤት ውስጥ እንዲሆን ተዘጋጅቶ
ባብን ወደ ስብሰባው ቦታ ለማምጣት በአንድ መቶ አለቃ የሚታዘዙ
ወታደሮች ተላኩ።

ከጥዋቱ ጀምሮ የባብን ዓይን ለማየት ቁጥራቸው እጅግ የበዙ
ሰዎች ተሰብስበው ስለ ነበር ወታደሮቹ ለባብ መግቢያ እንዲሆን
ሰዎቹን ገለል አድርገው ማለፊያ መንገድ ከፍተውለት አዳራሹ ውስጥ
ገባ።

ባብም በአዳራሹ በገባ ጊዜ ከአንድ መቀመጫ በስተቀር
ሁሉም እንደተያዘ ተመለከተ። ይህም መቀመጫ ለአልጋ ወራሹ የተያዘ
ነበር። ባብ ለተሰበሰበው ሕዝብ በትሕትና ሠላምታ ከሰጠ በኋላ
ሳያመነታ ወደ ክብር መቀመጫው ሄዶ ተቀመጠ።

ሁኔታው በጣም አስገርሞት ሕዝቡ ፀጥ አለ። ደፍሮም ተነሣ
ያለው ሰው አልነበረም። እንዲያውም ወዲያውኑ ስብሰባውን በሊቀ-
መንበርነት የሚመራው መኮንን ሐጂ ሞላ ሞሐመድ ጥያቄ ማቅረብ
ጀመረ “ማነኝ ብለሃል? አንተ ያመጣኸውስ መልዕክት ምንድን ነው?”
ብሎ ጠየቀው።

ይህም ቀደም ብሎ እንደተነገረው እንደ ክርስቶስ ታሪክ ያለ
ነበር። ክርስቶስ ቀሳውስቱ ቀደም አድርገው ባወጡት ፕላን መሠረት
ለምርመራ ወደ ፍርድ ሸንጎ በቀረበ ጊዜ ይህንን ዓይነት ጥያቄ ተጠይቆ
ነበር “በተስፋ የምትጠበቀው አንተ ነህን?” እርሱም መልሶ “እኔ ነኝ”
ስላለ አንድም ጥርጣሬ አልኖረም።

በእንደዚህ ዓይነት በተመሣሣይ ቃላት ባብ ራሱን በማዋረድ
ንግግር ያደርጋል ብሎ ይጠብቀው ለነበረው ሕዝብ መልስ ሰጠ።
ለተሰበሰቡት ሁሉ ሦስት ጊዜ በመደጋገም “እኔ ነኝ! እኔ ነኝ! በተስፋ
የምትጠባበቁት እኔ ነኝ! ለብዙ ሺህ ዓመታት ስሙን እየጠራችሁ
የምታነሡት፣ መምጫዬን በተስፋ የምትጠብቁት፣ የምገለጽበት ቀን
እንዲቀርብላችሁ ወደ እግዚአብሔር የምትፀልዩለት፣ የእኔን ስም



74

ነው። እውነት እላችኋለሁ፣ ቃሌና ሥራዬ በምሥራቅና በምዕራብ ባሉ
ሰዎች ላይ ተመሥርቶ ዕምነት ያድርባቸዋል” በማለት ደጋግሞ
ነገራቸው።

ከተሰበሰቡትና ከተመልካቾቹ አንዱ ብድግ በማለት “ባብን
‘ራሱን በተስፋ የምጠበቀው ነኘ‘” ብሎ ራሱን ሲያሳውቅ ሰዎቹን
ፍርሃት ወረራቸው ሲል ጽፏል።

በሌላ ሥፍራ ደግሞ ያ የስብሰባ ቦታ እንደሚከተለው
ተመዝግቧል “የጠባዩ ክቡርነት፣ ከቅንድቡ ላይ ይነበብ የነበረው
የእምነት መግለጫ፣ ከሁሉም በላይ ከሰውነቱ ላይ ያበራ የነበረው
የመንፈስ ኃይል፣ በዚያ የተሰበሰበውን ሕዝብ ነፍስ ሁሉ የሚያሸብር
ይመስል ነበር”

በአዳራሹ ውስጥ ፀጥታ ሰፈነ። በመጨረሻም ንዴቱን
ለመቆጣጠር ያቃተው አንድ ሰው ከተሰበሰበው ሕዝብ መካከል
ተነስቶ “አንተ ያልበሰልክ የሽራዝ ልጅ! እዚህ ብጥብጥ ለማስነሣት
ትፈልጋህን?” ብሎ ጮኸበት።

ባብ ወደ ሊቀ-መንበሩ መኮንን ዞር ብሎ “ክቡር ሆይ፣ እኔ
እዚህ የመጣሁት በፈቃዴ ሳይሆን እንድመጣ ተጠርቼ ነው” አለው።
ሊቀ-መንበሩ ሰውዬውን “ዝም በል” ብሎ ቢቆጣውም ይኸው ሰውዬ
ወደ ጓደኞቹ ዞር አለና ጮክ ብሎ “ይህ ወጣት የጀመረውን ሥራ
እንዲቀጥል መንገድ የከፈታችሁለት እንደሆነ የታብሬዝ ሕዝብ
ግልብጥ ብሎ የሚመጣበት ቀን ዕሩቅ አይሆንም። ከዚያ በኋላ ምንም
የሚቃወመው አይኖርም። መላው ከተማ እንዲሁም መላው ክፍለ-
ሀገር በዚያ ዕለት በጠቅላላው ይደግፉታል” ብሎ ተናገረ።

ባለ ሥልጣናቱ በዚህም ሆነ በሌላ እነዚህን በመሳሰሉት
ማስጠንቀቂያዎች ተደናግጠው ቀሳውስቱ ባብን ማወናበድ አለብን
ብለው ተስማሙ። ይህን ዕቅዳቸውንም ወዲያውኑ እሥራ ላይ
አዋሉት። ከዚያ ወዲያማ ምኑ ይነገራል! ስለ መልዕክቱም ሆነ ስለ
ትምህርቱ ምንም ዓይነት ጥያቄ ሳይጠይቁ እርሱን ለማወናበድና
ለማዋረድ በማሰብ እየተነቆራጠጡ ልዩ ልዩ ስድቦችን ያዘሉ ከእምነቱ
ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ጥያቄዎች አቀረቡለት።

እርሱም በትዕግሥትና በጥንቃቄ ጥያቄዎቻቸውን
በሚፈልጉት መንገድ ስለመለሰላቸው ዕቅዳቸው ሳይሳካላቸው ቀረ።
ባብ የተሠነዘረበትን ስድብና ዘለፋ እስከ ስብሰባው ማብቂያ ድረስ
በትዕግሥት አዳምጦና ችሎ በመጨረሻም “የዓለሞች ሁሉ ጌታ
እግዚአብሔር ይመሥገን” ብሎ ከመቀመጫው ተነሥቶ አዳራሹን ለቆ
ወጣ።
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ወዲያውኑ የኃይማኖት መሪዎቹ የባብ መልስ ትክክለኛ
አዕምሮ ካለው ሰው የማይጠበቅ ነበር እያሉ አጣመው መጥፎ ዜና
እየጨማመሩ ማሠራጨት ጀመሩ። እራሱን ብቻ ከኃጢዓት የነፃ
ያደርጋል ብለውም አፌዙበት።

ሁለት አሮፓውያን ምሑራን የዚህን አጋጣሚ ሁኔታ ለታሪክ
በሚከተለው አኳኋን አስተላልፈዋል። ከእነዚሁም አንዱ የሆነው
የካምብሪጅ ዩኒቨርሲቴ ምሑር ፕሮፌሰር ኤድዋረድ “የኃይማኖት
መሪዎች ባብን የጠየቁት ጥያቄ ትክክለኛና ጠቃሚ አልነበረም።
በመሠረቱ ሊጠይቁ የሚገባው ስለ ባብ የተፈጥሮ ሁኔታና ስለ
ዕውነተኛ መልዕክቱ ነበር። በዚህን ፈንታ ከመጀመሪያው እስከ
መጨረሻው ይሰድቡት፣ ይተቹትና ያሽሟጥጡት ነበር” ብሏል።

ሰብሳቢው መኮንን እንኳ ቀሳውስቱን በመታዘብ “የነዚህ
ሰዎች ጠባይ መጥፎነት ምን ያህል ያሳፍራል? ከዚህ ግብዝነት
በተሞላው ጥያቄና ባብ ባቀረበው ሃሳብ መካከል ምን ያህል ልዩነት
አለ!” ካለ በኋላ የቀሳውስቱን ድርጊት ስላልወደደው ስሙ በስብሰባው
ላይ እንዳልተገኘ ተደርጎ እንዲመዘገብ ፈለገ።

ከዚያ ባብ፣ የኃይማኖት ፍርድ ቤት የበላይ ከነበረው ሚርዛ
ዓሊ አስጋኸር ቤት ውስጥ ተወስዶ እንዲገረፍ ተወሰነበት። በትዕዛዙ
መሠረት በባብ ላይ እንዲፈጸም ብሎ ሚርዛ ዓሊ አስጋኸር የንጉሡን
ክብር ዘበኛ አዘዘው። የክብር ዘበኛው ግን መገረፉን ሳይፈቅድ ቀረ።

ጉዳዩን በትዕግሥት መመልከት አላስችል ብሎት ራሱ ሚርዛ
ዓሊ አስጋኸር በራሱ እጅ በባብ ላይ ቅጣቱን ሊፈፅም ተነሣ።
ዓላማውም ይህን ከፈፀምኩ የባብ ዝና በሰዎች ዓይን ዘንድ ዝቅ ብሎ
ይታያል የሚል ነበር።

ዶክተር ማክርቺክ የተባለው እንግሊዛዊ ሐኪም በታብሬዝ
ይኖር ስለነበር ባብ በመቁሰሉ ምክንያት እንዲያክመው ተጠርቶ
በሚያክምበት ወቅት ዶክተሩ ስለርሱ የነበረውን አስተያየት
እንደሚከተለው ገልጾታል “ርህራሄና የንጽህና ምልክት የሚታይበት
ሰው ከመሆኑም በላይ ጣፋጭና ለስላሳ ድምጹ በጣም ነካኝ።
ስለእርሱ ኃይማኖት ለማወቅ የምፈልገው ነገር መኖሩንም ነገርኩት።
ምናልባትም ወደዚያው ላዘነብል የምችል መሆኔንም ገለጽኩለት።
ይህን እንደነገርኩት መለስ ብሎ መላው የአውሮፓ ሰው ወደ እርሱ
ኃይማኖት የሚመጣ መሆኑን ገለጸልኝ። በዕውነቱ መላው አስተያየቱና
ጠባዩ ማንንም ሰው ጠልቆ ገብቶ ሊማርክ የሚችል ነበር” ብሏል።

ባብ እንደዚህ ተገርፎና ተሰቃይቶ አልተለቀቀም። በዘበኛ
ተከቦ ወደ ቼህሪክ እሥር ቤት ተወሰደ። ባብ ከቼህሪክ በተመለሰ
ጊዜ፣ ለጠቅላይ ሚኒሥትሩ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አጣመው



76

የሚያስተምሩትን አጥብቆ ይቃወም ስለነበርና ሌሎችም መሪዎች
ዕውነትን ራሳቸው በመሸሽ ከቁጥጥራቸው ሥር ያሉትንም ሰዎች
ዕድል የሚዘጉ በመሆናቸው ይህን ድርጊት በመንቀፍ አሳዛኝ ደብዳቤ
የጻፈለት ከመሆኑም ሌላ እርሱም በቅርብ ቀን የሚወድቅ መሆኑን
ገለጸለት።

የተጻፈውን ደብዳቤ ባብ ለአንድ ደቀ-መዝሙር ሰጥቶት
ለጠቅላይ ሚኒሥትሩ በእጁ ወስዶ እንዲሰጠው ነገረው። ይህም
ደብዳቤ “የተግሣጽ መልዕክት” የተባለ ከመሆኑም በላይ የሚጀምረው
“አንተ የማታምን ሆይ!” እያለ ነበር። ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ጠቅላይ
ሚኒሥትሩ ባብንም ሆነ ተከታዮቹን ጨፍጭፎ ለመጨረስ ወሰነ።

በፀሎት ቤት ውስጥ ባብን ደብድቦት የነበረው የኃይምኖት
ፍርድ ቤት መሪ ሚርዛ አሊ አስጋኸር በጣም በከፍተኛ ችግር ላይ
ወደቀ። ስግብግብነቱና እምነተ-ቢስነቱ በሰዎች ዘንድ ታወቀበት።
በጣም ተጠላ። ከመናቁና ከመጠላቱ የተነሣ የመሪነቱን ሥልጣንም
አደከመበት። በድንገትም ሰውነቱ ደንዝዞ ሽባ ሆነ። ለብዙ ጊዜ በዚሁ
በሽታው ከተሰቃየ በኋላ አሳዛኝ አሟሟት ሞተ። ከሞተም በኋላ
በታብሪዝ የነበረው የሚኮራበት ቢሮው ለዘለዓለም እንዲዘጋ ሆነ።
እርሱ የነበረበት ድርጅት ስምም በመጠላቱ ምክንያት ሰዎች ለስድብ
ይጠቀሙበት ነበር።

ንጉሡ ሞሐመድ ሻህም ቢሆን ከዚህ በቀል ሊያመልጥ
አልቻለም። ጠቅላይ ሚኒሥትሩ አቅርቦለት የነበረውን ሰብቅ
በመስማት ባብን ለማግኘት ፈቃደኛ አልሆነም፤ እንዲያውም ባብ
እንዲታሠር ወደሩቅ ተራራማ ቦታ ልኮታል። ይህን ትዕዛዝ
እንዳስተላለፈ ወዲያውኑ መልካም ዕድል ሁሉ እየከዳው ሄደ።
ጤንነቱም እየተዳከመ ሄደ። በመጨረሻም ገና በአርባ ዓመቱ
በሚያሰቅቅ በሽታ ተጠምዶ እ.ኤ.አ. መስከረም 4 ቀን 1848 ዓ.ም.
ላይ ሞተ።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ሐጂ ሚርዛ አኳሲም በባብ ላይ
በተጠነሰሰው ሴራ ላይ ዋናው ተካፋይ ስለነበር አሁን በተራው ዋናው
የመከራው ዒላማ ሆነ። ሃጂ ሚርዛ አኳሲ በባብና በንጉሡ መካከል
ገብቶ ግንኙነታቸውን ባቋረጠ ከአንድ ዓመት ከ6 ወር ጊዜ በኋላ
ከሥልጣኑ ወረደ። ባብን ወደእሥር ቤት በላኩበት ወቅትና ከዚያም
“የተግሣጽ መልዕክት” የተባለውን ባብ በላከለት ወቅት ጠቅላይ
ሚኒሥትሩ ዝናውን አጥቶ ከሥልጣኑ ተሰናበተ። አላግባብ ሰብስቦት
የነበረው ሃብትና ንብረቱ ተወሰደበት፤ ታላቅ ዝርፊያውና ስርቆቱ
በታወቀበት ጊዜ ከአገሬው ሰዎች ተሠውሮ በሌላ ቦታ መኖር ግድ
ሆነበት። ከአገሩም ወጥቶ ወደ ኢራክ ተሰደደ። እዚያም የሃዘንና
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የበሽታ መርኮኛ ሆነ።
የሐጂ ሚርዛ የሕይወቱ የመጨረሻውን አኳኋን ታሪክ

እንደሚከተለው መዝግቦታል “በመከራ፣ በድህነትና ሊነገር በማይቻል
ስቃይ የመጨራሻ ሞቱን ተቀብሏል”

የማዛንድራን ዕልቂት

ሞሐመድ ሻህ ሞቷል። አዲስ ንጉሥም አሥራ ስምነት ዓመት
ዕድሜ ያክል የነበረው ናስረዲን ሻህ ነበር። ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ሐጂ
ሚርዛ አኳሲ ከሥልጣኑ ወርዶ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒሥትር የሆነውም
ሚርዛ ታኪ ካን ነበር።

አዲሱ ንጉሥ ይበልጥ ክፉ ነበር። እንደዚሁም አዲሱ
ጠቅላይ ሚኒሥትር በአገዛዙ ጨካኝና ለባብም የነበረው ጥላቻ ከሃጂ
ሚርዛ አኳሲ የበለጠና የማይበገር ነበር። በባብና በመሪ ተከታዮቹ ላይ
ሲቪሉንና የኃይማኖት መሪዎችን በማስተባበር ክፉኛ ተነሣባቸው።
እንደ ቀድሞው ጠቅላይ ሚኒሥትር ያለ ሥሕተት ሳልደግምና
ሳልፈፅም ባብን ማሸነፍ አለብኝ ብሎ ቆርጦ ተነሣ።

ባብ በታብሪዝ የፈተኑትን ቀሳውስትና ባለሥልጣናት ድል
ማድረጉ በመላው ፋርስ ስለተሰማ በተከታዮቹ ልብ ውስጥ አዲስ
መጽናናትን አስገኘላቸው፤ ትምህርቱንም ለማስፋፋት ጥረታቸውን
እጥፍ ለማድረግ ቆርጠው ተነሡ። ይሁን እንጂ በጠላቶቻቸው
በኩልም ተመሳሳይ የሆነ ድርጊት ተፈጸመ። በአዲሱ ጠቅላይ
ሚኒሥትር አበረታችነት የቀድሞውን ባለሥልጣናት ጥላቻ በተለየ
ዓይነት የባብን ታማኝ ተከታዮች እያሳደደ ለማስፈጀት ዕቅድ
ማውጣት ጀመረ።

ሞላ ሁሴን የባዳሸትን ስብሰባ እንዳይካፈል ልዑል ሃምዚ
ሚርዛ ቢከለክለውም ወደ ማሻድ እንዲሄድ ግን ፈቀደለት። ሞላ
ሁሴን ጉዞውን ከማሻድ ሲጀምር ለመንገዱ ወጭ እንዲረዳው በማለት
ልዑል ሃምዚ ሚርዛ ገንዘብ ልስጥህ ቢለው፣ ሞላ ሁሴንም ገንዘቡን
ለኔ ሳይሆን ለድሆችና ለችግረኞች ብታውለው ይሻላል በማለት
ሳይቀበለው ቀረ።

አብዶል አሊ ካንም በበኩሉ ለሞላ ሁሴን ጉዞ የሚሆን
የሚፈልገውን ማናቸውንም ነገር ለመቻልና ተከታይም
እንዲያደርግለት ጠየቀው። ሞላ ሁሴን ግን ምናልባት ወደ ፊት
የሚያጋጥሙትን ጠላቶች ለመከላከል የሚችልበትን አንድ ጎራዴና
አንድ ፈረስ ብቻ ሲቀበለው ሌላውን ግን አልተቀበለውም።

ሞላ ሁሴን ጉዞውን ከመጀመሩ በፊት በዚያው በማሻድ እያለ
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ባብ የላከው አንድ መላክተኛ መጣ። እርሱም ከባብ የተላከ አንድ
በራሱ ላይ የሚጠመጥመው አረንጓዴ ጥምጥምና ባቢዎች
መሆናቸውን የሚገልጽ አንድ ጥቁር ጨርቅ እንደ ምልክት
እንዲጠቀምበት ከባብ የተላከለትን ሰጠው። አዲስ ስም በምስጠት፣
በሴይድ አሊ እንዲጠራም መፍቀዱንና በተጨማሪም ኮዱስ ከሳሪ
እሥር ቤት የሚወጣበትን መንገድ እንዲፈልግ ማዘዙን ነገረው።

ሞላ ሁሴን የባብ መልዕክት ስለደረሰው ደስ ቢሰኝም
በመታሠሩ አዝኖ ነበር። ሆኖም የባብን ትዕዛዝ ለመፈፀም ከማሸሃድ
ትንሽ ራቅ ብሎ ከባብ የተላከለትን የጥቁር ጨርቅ ምልከቱን
በማውለብለብና ባብ የላከለትን አረንጓዴ ጥምጥም ከራሱ ላይ
በማሠር ከእርሱ ጋር ያሉትን ባቢዎች ካደራጀና አስፈላጊውን
ማስጠንቀቂያ ሁሉ ከሰጠ በኋላ ፈረሱ ላይ ወጥቶ ወደ ጃዚሪካድራ
እ.ኤ.አ. ሐምሌ 21 ቀን 1848 ዓ.ም ጉዞውን ቀጠለ። ከእርሱ ጋርም
የነበሩት ባቢዎች ሁለት መቶ ሁለት ነበሩ። ወደ ማዛንዳራን
በሚወስደው ዋና መንገድ በምትገኘው ዳሞጋን ከተማ እንደደረሱ
ጊዜው ስለመሸ ጉዞውን ለጥቂት ጊዜ አቋርጦ በመንደሯ ለማረፍ ፈልጎ
በአቅራቢያው ወንዝ ባለበት ሥፍራ በአንድ ትልቅ ዛፍ ጥላ ሥር
ድንኳኑን ተክሎ ዕረፍት አደረገ።

አብረውት ላሉት “መንታ መንገዶች ሲያጋጥሙን
እንቆማለን፣ በዚህም የምንከተለውን መንገድ የሚነግረን ምልክት
እስከምናገኝ ድረስ እንቆማለን” በማት ነገራቸው። ከዚህ በኋላ በጣም
ኃይለኛ የሆነ አውሎ ንፋስ ተነሥቶ ከትልቁ ዛፍ ላይ ትልቅ ቅርንጫፍ
ገንድሦ ጣለ። ሞላ ሁሴን ይህን እየተመለከተ “የንጉሡ ሞሐመድ ሻህ
የመንግሥትነት የዘር ግንድ ከሥሩ ተመንግሎ ወደ መሬት ወደቀ”
አላቸው። ይህን በተናገረ በሦስተኛው ቀን ኬተህራን ወደ ማሻድ አንድ
መንገደኛ ንጉሡ ሞሐመድ መሞቱንና የአሥራ ስምነት ዓመት ዕድሜ
የነበረው ናስረዲን ሻህ ዙፋኑን የተቀዳጀ መሆኑን ነገረው።

ነገሩ የሚያሠጋና ጠላቶቹ እርሱን የሚያጠቁበት መንገድ
ያገኙ መሆኑን ሞላ ሁሴን ስላወቀ ባቢዎቹን “ወደፊት የሚያጋጥመን
ችግርና ሥቃይ ከባድ ስለሆነ ይህንኑ ችግርና ሥቃይ ለመቻል ዝግጁ
ያልሆነ ሰው ካለ ጉዞውን አሁኑኑ አቋርጦ ወደ ቤቱ ቢመለስ ይሻላል”
በማለት በመደጋገም አስጠነቀቀ። ከመካከላቸው አንዱ ሰሻድ ኩህ
ብድግ አለና “እኔና ሰባ ሁለት ተከታዮቼ መሞትም ካለ የሞት ፅዋውን
ለመካፈል የመጣውን ችግር እንቋቋማለን እንጂ ወደኋላ አንመለስም”
አለ፤ ሆኖም ወደ ሃያ የሚሆኑት ተጓዦች ችግር እና ሥቃይ ለመቀበል
የማይችሉ መሆናቸውን ገልጸው ተመለሱ።

ከዚህ በኋላ ሞላ ሁሴንና ተከታዮቹ ጉዟቸውን ወደ
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ባርፋሩሽ ቀጠሉ። ወደ ከተማው ሲቃረቡ የከተማው አስተዳዳሪ
ሳይዱል ኡላማ የከተማው ሕዝብ እንዲሰበሰብ አድርጎ እነ ሞላ ሁሴን
ወደ ባርፋሩሽ ከተማ መቃረባቸውን አስጠንቅቆ የሆነ ያልሆነ ውሸት
እና የማስፈራሪያ ቃል እየጨመረ “የቆሰለን ውሻ ጆፌ አሞራ
እንደሚጫወትበት ሁሉ የእነርሱም ሕይወት እንደቆሰለው ውሻ ነች”
ብሎ ካስፈራራ በኋላ ሞላ ሁሴንንና ተከታዮቹን ለመውጋት ዝግጁ
መሆን እንዳለባቸው አስጠነቀቀ።

ሆኖም ሕዝቡ በቀላሉ የሚረበሽ ሆኖ አላገኘውም።
እንዲያውም በከተማው አካባቢ ያሉት ሰዎች ሞላ ሁሴንን ከፊት ሁኖ
የሚያውለበልበውን ጥቁር ምልክት ይዞ በደንብ የሠለጠኑ
የሚመስሉትን ባቢዎች አስከትሎ ሲሄድ አኳኋናቸው እና ሥነ-
ሥርዓታቸው የተሟላ መስሎ መታየቱ ሕዝቡን አስገርሞታል፣
አስደንቆታልም።

ሕዝቡ ሞላ ሁሴንንና ባቢዎቹን ማድነቁን ሳይዱላ ኡላማ
ሲሰማ ልቡ በንዴት በመቃጠል በባርፋሩሽ በሚገኘው መሥጊድ ላይ
ወጥቶ ሕዝቡ እንደገና እንዲሰበሰብ አስለፈፈ። ሕዝቡም የኃይማኖት
ነገር ስለሆነበት ወንድ፣ ሴት፣ ልጅ፣ አዋቂ ሳይል በሙሉ ተሰብስበ።
እርሱም፣ ሞላ ሁሴንን ሕዝቡ ስላደነቀው በጣም በመናደድ ከላይ
የደረበውን ካባ ወርውሮ፣ በንዴት ምክንያት እንዳይታነቅ ፈርቶ
የአንገቱን ቁልፍ ፈትቶ “የንጉሡን የሞሐመድ ሻህን መንግሥት
የሚጋፋ፣ ቀደም ብሎ የኔን ትምህርት ይከታተል የነበረ ተራ የሆነ
ተማሪ ጠግቦ ሥልጣኔ የጎደላቸው ጨካኞች ተከታዮቹ ጋር ሆኖ ወደ
ከተማው በመምጣት ላይ ነውና በከተማችን እንዳይገባ ሁላችንም
ባለን አቅምና መሣሪያ መመለስ አለብን፤ ይህን ትእዛዜን
የማይፈጽመውን አውግዤዋለሁና ተነሡ” በማለት አፉን በማይገታው
ቋንቋ ለሕዝቡ ገለጸ። ሕዝቡም የሃይማኖት ነገር ስለሆነበት እና
ውግዘቱንም ስለፈራ ያለውን መሣሪያ በማውጣት ከወለወለ በኋላ
ከሞላ ሁሴንና ከባቢዎቹ ጋር ለመዋጋት ዝግጁ ሆነ።

በዚህ ጊዜ ሞላ ሁሴን ወደ ከተማው ቀርቦ ስለነበር አንድ
ተስማሚ ቦታ ፈልጎ አረፍ ብሎ ፀሎቱን አደረሰ። ፀሎቱን እንደጨረሰ
ብድግ ብሎ ለተከታዮቹ በጣም አስፈላጊ ያልሆኑትን ዕቃዎች ሸክም
ላለማብዛት ብሎ እዚያው ባሉበት እንዲተዋቸውና ከእንግዲህ ወዲህ
ለብዙ ጊዜያት የሚጠቀሙባቸውን ፈረሶቻቸውንና ጎራዴዎቻቸውን
ብቻ መሆኑን ገልጾላቸው “እኛ በእግዚአብሔር የተመረጥን አነስተኛ
የባብ ኃይማኖት ተከታዮች ሃብትን ለማካበት የማንፈልግና
በይበልጥም የሌሎች የሆነውን የማንመኝ፣ በአሁኑ አቋማችን
ንብረታችንን ለመጠበቅ ፍላጎት የሌለን ነን” ከጓዱ የተቀላቀለው
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የታወቀው የቬኑር ነጋዴ በአንድ ሻንጣ ሙሉ የተከበረ ድንጋይ ይዞ
ስለነበር ሞላ ሁሴን ተናግሮ እንደጨረሰ ምሳሌ ለመሆን ያንን
የተከበረ ድንጋይ በሙሉ ወረወረው።

ከዚህ በኋላ ጉዟቸውን ወደ ባርፋሩሽ ቀጥለው ባርፋሩሽ
ለመድረስ ትንሽ መንገድ ሲቀራቸው ሳይድል ኦላማ  በመቀስቅስ
ያዘጋጃቸው ሰዎች የጦር መሣሪያ ይዘው ሊገጥሟቸው ሲሉ ፊለፊት
ተያዩ። በፊታቸውም ላይ የጭካኔ መልክ ይታይባቸው ነበር።
አኳኋናቸው ሁሉ ሲታይ የእነ ሞላ ሁሴንን ደም አፍስሰው
ከመጠጣት የማይመለሱ ይመስሉ ነበር።

የሞላ ሁሴን ተከታዮች ጠላቶቻቸው ያለ ርሕራሄ ሊወጓቸው
የተዘጋጁ መሆናቸውን በመገንዘብ ጎራዴዎቻቸውን ለመምዘዝ
ሲሰናዱ ሞላ ሁሴን “ሊወጉን የመጡት ጠላቶቻችን በቅድሚያ ጠቡን
ካልጀመሩና እኔ ካላስታወቅኋችሁ በስተቀር የአንዳችሁም ጎራዴ
ከአፎቱ ውስጥ እንዳይወጣ” ብሎ አዘዘ።

ጠላቶቻቸው በበኩላቸው ባቢዎቹ የሚወጉዋቸው
መስሏቸው በመፍርሃት ያለ አንዳች ጥያቄ ተኩስ ከፍተው ስድሰት
ባቢዎች ወዲያውኑ ገደሉ። በዚህን ጊዜ ባቢዎቹ ሞላ ሁሴንን
“እባክህን ራሳችንን ሳንከላከል እንደ ዶሮ በጠላቶቻችን እጅ
እንዳንታረድ አድርግ፣ ባይሆን እንኳ ተከላክለን እንሙት” ሲሉ
እርሱም ቆዩ እያለ ሲከለክላቸው ከቆየ በኋላ ከጠላቶቻቸው ወገን
እንደገና በሩምታ ሲተኩሱ ሞላ ሁሴንን ፍለጋ ከማሻድ ድረስ በእግሩ
ተጉዞ በመጣው በያዚድ ሰይድ ልብ ውስጥ ጥይቷ በቀጥታ ስለተሰካች
በሞላ ሁሴን እግር ሥር ወድቆ ሞተ።

በዚህ ጊዜ የሞላ ሁሴን ትዕግሥቱ አለቀ። እስከዚህ ድረስ
የቆየውም ደም እንዳይፈስ በትዕግሥት አለመግባባቱን ለማስወገድ
በማሰብ ነበር። በዓይኖቹም ወደ ሠማይ አንጋጦ “እውነተኛውን
መልዕክትህን ለሕዝብ ለማስተላለፍ እንጂ ሌላ ፍላጎት የለንም ነበር።
ጠላቶቻችን ግን በብዙ መንገድ ተፈታተኑን። እንግዲህ እርዳታህ
አይለየን” ብሎ ፀሎት ካደረገ በኋላ “በኛ ላይ ያነሡትን ጠብ
ተቋቋሙ” በማት ጎራዴውን ከአፎቱ በመምዘዝ “ ያ ሳሂ ቡዚ
ዛማኒ” (የዘመኑ ጌታ) በማለት ፈረሱን ኮርኩሮ ወደ ጠላቶቹ ምሽግ
ጋለበ።

ባብ ማህኩ ሆኖ ለሞላ ሁሴን የነገረው መፈፀም ጀመረ።
የሚወደውን ሰይድን የገደለውን ሰው ለማግኘት ገሠገሠ፤ ባቢዎች
ቢከተሉትም ሊደርሱበት አልቻሉም። ብቻውን ኤልያስ በሠረገላ ላይ
ሆኖ እንዳረገው ዓይነት ይመስል ስለነበር ጥላቶቹ ያላቸውን መሣሪያ
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ወደእርሱ በማነጣጠር ቢተኩሱ ጥይቶቹ አየሩን እየሰነጠቁ ከመሄድ
በስተቀር አንዱም አልጨረፈው። የሚሠነዘርበት ጎራዴም በአየር ላይ
አፏጭቶ ከሚቀር በስተቀር ደፍሮ የነካው ጎራዴ አልነበረም።

ባቢዎቹ በጠላቶቻቸው መካከል በመግባት በፈረስ ላይ
የነበሩት ባቢዎች ከጠላቶቻቸው ጋር ሲጨፋጨፉ በእግራቸው
የሚሮጡትም ጎራዴያቸውን እያውለበለቡ ደረሱ። በሙሉ ትጥቅ
ሊዋጉ የቀረቡት የከተማው ሰዎች በመሣሪያቸው ሳይጠቀሙበት
በፍርሃት ብቻ መሣሪያ መያዛቸውን በመርሣት ይንቀጠቀጡ ጀመር።
ሞላ ሁሴን፣ ሰይድን የገደለውን ሰው ሲፈልግ በአጠገቡ
የሚያገኛቸውን ጥላቶቹን በጎራዴው እየሞዠለጠ አንገት አንገታቸውን
እየቀነጠሰ ጣላቸው።

ሰይድን የገደለው ሰው ሞላ ሁሴን አያውቀው መስሎት በዛፍ
ሥር ተከልሎ ለመከላከያ የጠመንጃውን አፈ-ሙዝ ወደ ሰማይ
በማድረግ ዓይኑን ሲያቁለጨልጭ በሁኔታው ሞላ ሁሴን አንዳየው
ወዲያው አወቀው። ከመቅጽበት ወደእርሱ ገሥግሦ
በሚያውለበልበው ጎራዴ እርሱን ያገኘ መስሎት ሰውየው ከለላ
ያደረገውን የዛፍ ግንድ ቢመታው ጎራዴው ያንን ግንድ ቆርጦ
ለመከላከል የተጠቀመበትን ጠመንጃ እንክትክቱን አውጥቶ ሰውየውን
ለሁለት ከፈለው። ሰውየው የተበታተነው የጠመንጃው ስብርባሪ
በሰውነቱ ላይ ከመሰካካቱም ሌላ ዛፉም እላዩ ላይ ስለወደቀ
መቃብርም አላሻውም።

ታሪክ ጸሐፊው ኒኮላስ “የሞላ ሁሴን ቁጣ ጉልበቱን እጥፍ
አድርጎለት በአንድ ምት ጠመንጃውን፣ ሰውየውንና ዛፉን ከሁለት
ከፋፈላቸው። እስላሞችም እንኳ ቢሆኑ የዚህን ዕውነትነት አይክዱም
” ይላል።

የከተማው ሕዝብም ይህንን ተዓምር በማየት በፍርሃት
ከእግዚአብሔር የተሰጠ ኃይል፣ ጥንካሬና ሥልት መሆኑን በመገንዘብ
ሽሽቱን ቀጠለ። እግሬ አውጪኝ ሆነ፣ በየቤታቸው ሲደርሱም
እቤታቸው ገብተው በመደበቅ ዳግመኛ ብቅ የሚል ጠፋ።
በከተማውም ውስጥ እንኳን ሰው አውሬ በመጥፋቱ የተወረረ መንደር
መሰለ።

ሞላ ሁሴን ፈረሱን የቄሶቹ አለቃ ወደሚቀመጥበት አቅጣጫ
ኮረኮረ። እንደደረሰም ስሙን እየጠራ እንዲወጣ በመጠየቅ ቤቱን
ሦስት ጊዜ ዞሮ“የዚህን ከተማ ሕዝብ በኛ ላይ እንዲነሣ ያደረገ እርሱ
ነው። እስቲ ከዚያ ከተደበቀበት ቦታ ብቅ ይበል። እርሱ በደህና ቤቱ
ተቀምጦ ሕዝቦቹ እንዲገደሉ ላካቸው። አንድ የኃይማኖት ጦርነት
የሚያውጅ ሰው ርሱ ራሱ ከተከታዮቹ ፊት ቀድሞ በሚፈጽመው
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ተግባር ስሜታቸውን ማበረታታት እንዳለበት ርስቶታልን? ይህ መጥፎ
ይውጣ!” በማት ድምጹን አሰማ። በመጨረሻም በመካከላቸው ሰላም
ወረደ። ይህ ድል የሞላ ሁሴን የመጀመሪያው እንደመሆኑ ባብ
እንደሰማ ምርቃቱን ላከለት። ከእርሱ የማይለየው ለመሆኑም ተስፋ
ሰጠው ኮዱስም በበኩሉ ከታሠረበት ቦታ ተመሳሳይ ምርቃቱን
ልኮለታል። የሞላ ሁሴን ማሸነፍ ከአገር እስከ አገር ተሰማ።
የጥላቶቹም ሆዳቸው ጬሰ ነደደ ተቃጠለም። የሚያደርጉትን አጡ።
ሆኖም የባርፋሩሽ ነዋሪዎች ግማሾቹ ደግሞ ከተደበቁበት ቤታቸው
ሆነው ዊጊያው እንዲቆም ሞላ ሁሴንን ይለምኑት ጀመር። እርሱም
በእርሱ በኩል ውጊያውን ያቆመ መሆኑን ገልጾ ቀደም ብሎ በርሱና
በተከታዮቹ ላይ ለፈጸሙት ግድያ ይቅርታ አደረገላቸው።

ባቢዎች ሞላ ሁሴን ይተርፋል ብለው ያልጠበቁት ስለሆነ
ውጊያው ገብደድ ሲል በጠላቶቹ መካከል ሲንጎራደድ ሲያዩት
ከደስታቸው ብዛት የተነሣ ሮጠው ሄደው እርሱንም፣ ፈረሱንም
ሳሟቸው። በኋላም ተወግቶ ወይም ተጎድቶ እንደሆነ ሲመለከቱ ትንሽ
ጭረት ከፊቱ ላይ ከሚታይ በስተቀር ምንም ነገር አልሆነም። ሞላ
ሁሴንና ባቢዎቹ ደስታቸውን ከተለዋወጡ በኋላ አንድ ምግብ ቤት
ገብተው ምግባቸውን በሉ። ፀሎትም አደረጉ።

ይህ ሁሉ ከተፈፀመ በኋላ ሞላ ሁሴን ለከተማው ሕዝብ
የፀሎት ጥሪ ማድረግ ይኖርብናል በማለት በምግብ ቤቱ ጣሪያ ላይ
ወጥቶ የፀሎት ጥሪ ለማድረግ ፈቃደኛ ሰው እንዳለ ይነሣ ብሎ
ንግገሩን ሳይጨርስ አንድ ወጣት ልጅ ፈቃደኛ መሆኑን ስለገለጸ
ጣሪያው ላይ ወጥቶ “ምሥጋና ለእግዚአብሔር!” ብሎ ፀሎቱን ጀምሮ
ሳይጨርስ ከጠላቶቻቸው አንዱ በጥይት ተኩሶ ገደለው።

ይህ ወጣት የጀመረውን ምሥጋና የሚጨርስ ፈቃደኛ እንዳለ
ብሎ በድጋሚ ጠየቀ። ሌላም ወጣት ፈቃደኛ መሆኑን ገልጾ ጣሪያው
ላይ ወጥቶ “የሞሐመድ ክስተት ነው!” ብሎ ሳይጨርስ ይህንንም
ከጣላቶቻቸው አንዱ በጥይት ገደለው ሦስተኛም ሌላ ወጣት
የተጀመረውን ፀሎት ለመጨረስ ጣሪያው ላይ ወጥቶ ሳይጨርስ እንደ
ጓደኞቹ የሞት ፅዋ ቀመሰ።

በዚህን ጊዜ ሞላ ሁሴን ትዕግሥቱ ስላለቀበት ባቢዎቹ
እንዲከተሉት ካዘዘ በኋላ ፈረሱ ላይ ሆኖ ጎራዴውን እያውለበለበ
ይህን ያልታወቀውን ጠላት ለመውጋት ሲገሠግሥ ጠላቶቹ በአንድ
ቦታ ተሰብስበው ዓያቸው። ወደ እነርሱ ሲያመራ ድንጋጤ ይዟቸው
የከለላ ቦታ ይዘው ቢተኩሱበት ጥይቶቹ እያለፉት ይሄዳሉ እንጂ
አንድም ጥይት አልጨረፈውም። እርሱም ጎራዴውን መዞ አንድ ጊዜ
በሠነዘረ ቁጥር አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰዎች በፈረሱ እግር ሥር
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ይወድቃሉ። የሞላ ሁሴን ጀግንነትና ቆራጥነት እንኳን ሰው ጥይት
ሊበግረው ስላልቻለ ጥላቶቹ የተለመደው ሽሽታቸውን ቀጠሉ።

በሽሽቱ ጊዜ የጎራዴያቸው ክብደት የሩጫቸውን ፍጥነት
ስለቀነሰባቸው ጎራዴዎቻቸውን ወደ ኋላቸው እያሽቀነጠሩ እወረወሩ
ጣሉት። በፈረሱ ላይ የነበሩትም በመርበትበት ብዛትና በአንድ
እጃቸው የፈረሱን ልጓም ለመያዝ ስላቃታቸው የያዙትን ጎራዴ
እየወረወሩ ወይም እያመለጣቸው ይወድቅ ነበር። ሜዳው ሁሉ ጎራዴ
ብቻ ሆነ። በእግራቸው የሚሮጡት ደግሞ እግሮቻቸው በፍርሐት
በመተሣሠራቸው ምክንያት በመሬት ላይ እየተንበረከኩ ይቅርታ
እንዲያደርግላቸው ይለምኑት ጀመር።

የሞላ ሁሴን ድል ማግኘት የከተማውን መኳንንትና ትልልቅ
ሰዎች ስላሳሰባቸው ጣልቃ በመግባት ሰዎቻቸው የፈፀሙት አሰቃቂ
ጭካኔ ትክክል አለመሆኑንና መፀፀታቸውን በመግለጽ ይቅርታ
እንዲያደርግላቸው ጠይቀውታል። ሞላ ሁሴን ጠላቶቹ
መደንገጣቸውን፣ ከእርሱ ጋርም ሊቋቋሙ አለመቻላቸውን ከተረዳ
በኋላ ጠላቶቹን መከተሉን ትቶ ወደ አረፈበት ምግብ ቤት ተመለሰ።

በምግብ ቤቱ እንደደረሰ ከፈረሱ ወርዶ ይቅርታ ለመጠየቅ
የመጡትን መኳንንትና ታላላቅ ሰዎች ተቀብሎ ወደ ምግብ ቤት
እንዲገቡ ፈቀደላቸው። ከዚያም ሲወያዩ እርሱ ለመዋጋት ዓላማ
የሌለው፣ የእግዚአብሔርን መልዕክት ለሕዝቡ ለማስተማር ብቻ
የመጣ መሆኑን ገለጸላቸው። እነርሱም ለዚህ ውጊያ ምክንያት የሆነው
የራሳቸው ሰው ሰይድ ኡላማ መሆኑን ከመግለጻቸውም በላይ የእነኝህ
የሞቱት አምላክ መዓቱን እንዲያመጣበት ከረገሙት በኋላ ሞላ ሁሴን
ይቅርታ እንዲያደርግላቸው ጠየቁት። እርሱም ይቅርታ አደረገላቸው።

ከእንግዲህ ወዲህ በሞላ ሁሴንና በተከታዮቹ ላይ ምንም
ዓይነት አደጋ የማይጥሉ መሆናቸውን ቃል ገብተው ከተማውን ለቆ
እንዲሄድና በመንገድ ላይም አደጋ እንዳይደርስበት ኩሥራዊ ቃዲ
ካሊ የተባለው የአንድ ሻለቃ አዛዥ እንዲጠብቃቸው አዘዙለት። ሞላ
ሁሴን በፈለጉት ዓይነት የሚፈጽም መኆኑን ገለጸላቸው። ባቢዎች
እረፍት ካደረጉ በኋላ ጉዟቸውን ለመቀጠል ተነሡ። ኩሥራዊ
ከወታደሮቹ ጋር በመሆን ሞላ ሁሴንንና ተከታዮቹን አጅቦ ጉዟቸውን
ቀጠሉ።

ከጥቂት ሰዓት በኋላ ኩሥራዊና ወታደሮቹ ጥቅጥቅ ያለ
ጫካና ጠባብ ቦታ እንደደረሱ፣ ስምምነታቸውን በማፍረስ የሞላ
ሁሴንን ተከታዮች ሳያስቡት ከኋላ ወጓቸው። ሞላ ሁሴንም
ከአንድም ሁለት ጊዜ አድራጎታቸው ትክክል አለመሆኑን ገልጾ
እንዲተው ቢነግራቸው እምቢ ስላሉ ውጊያው በመካከላቸው
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እንዲቀጥል አዘዘ። ምንጊዜም የውጊያው ድል የሞላ ሁሴን ነበር።
ኩሥራዊ እዚያው ጫካ ውስጥ በጩቤ ተወግቶ ሞተ። አብዛኛዎቹ
የኩሥራዊ ወታደሮች የተገደሉ ቢሆንም የተረፉት እንዲመለሱ ሞላ
ሁሴን አዟቸው ተመለሱ።

ሞላ ሁሴንና ባቢዎቹ ጉዟቸውን ወደ ካርባላ ቀጥለው በዚሁ
በካርባላ ውስጥ በምተገኝ ሼህ  ታባርዚ በምትባል መንደር ቀኑ
ከመምሸቱ በፊት ደረሱ። እንደደረሱም ሞላ ሁሴን የሼህ ታባርዚ
ምሽግ በዚያ ሁኔታ አቋሙ ለመጠለያ የማይጠቅም መሆኑን ስለተረዳ
ሚርዛ ሞሐመድ ባኪርን ጠርቶ ምሽጉ ከጠላት ለመከላከል
እንደሚጠቅም ሆኖ እንዲሠራ ዕቅድ እንዲያወጣ ጠየቀው። እርሱም
ባለው ችሎታ መሠረት ዕቅዱን አውጥቶ ስላሳየው ሥራው ወዲያው
እንዲጀመር አዘዘ።

ባቢዎችም አልፎ አልፎ ጠላቶቻቸው ቢወጓቸውም በማሸነፍ
ምሽጋቸውን ለማጠንከር ሥራቸውን ጀምረው በስንት ትግል ምሽጉ
ወደ ማለቁ ደረሰ።

ምሽጉ በዚህ ደረጃ እንዳለ ባሃኦላህ ሞላ ሁሴንን ለማግኘት
ወደ ሼህ ታባርዚ መምጣቱ ታወቀ። የሞላ ሁሴንም ደስታ ከመጠን
በላይ አለፈ። ሂዶም ከመንገድ ተቀበለው። ባሃኦላህ፣ ሞላ ሁሴንና
ተከታዮቹ የእርሱ እንግዳ እንዲሆኑ በጠየቃቸው መሠረት ደስ
ብሏቸው ተቀበሉት። ሞላ ሁሴንና ባቢዎቹ የባሃኦላህ እንግዶች
ይሁኑ እንጂ ባሃኦላህ የእግዚአብሔር ክስተት ለመሆኑ ከሞላ ሁሴን
በስተቀር ሌሎች ለማወቅ አልቻሉም።

ባሃኦላህ ምሽጉን አንድ በአንድ ጎብኝቶ ሥራው ያስደሰተው
መሆኑን ገልጾ እግዚአብሔርም እንዲረዳቸው መርቆ “የኮዱስ በዚህ
ምሽግ መገኘት የሥራቸሁን ውጤት ያሟላዋልና እንዲመጣ
እንድታደርግ‹› ብሎ መንገዱን ቀጠለ።

ባብ የሰጠውን ትዕዛዝ፣ ባሃኦላህም ያሳሰበውን ለመፈፀም
ኮዱስን ለማምጣት ሞላ ማህዲ ከስድስት ባቢዎች ጋር ወደ ሳሪ
ሄዱ። ሳሬም እንደደረሱ ከሚርዛ ሞሐመድ ታኪ ጋር ተገናኝተው
ኮዱስን ከታሠረበት ቦታ ፈትቶ እንዲሰጠው ስለጠየቀው ያለምንም
ጥያቄ ሚርዛ ሞሐመድ ታኪ ተስማማ።

ኮዱስ ከታሰረበት ቦታ ተፈትቶ ወደ ታባርዚ ምሽግ ሊመጣ
ነው ተብሎ በታባርዚ ምሽግ ሲሰማ ባቢዎች በጣም ደስ አላቸው።
የመምጫው ቀንም እየተቃረበ ሲደርስ የደስታው ብዛት አዲስ
ጉልበትና ድፍረት ሰጣቸው። ኮዱስ ከሞላ ማህዲ ጋር ሆኖ ወደ
ታባርዚ ምሽግ  መቃረቡ ሲሰማ ጊዜው መሽቶ ስለነበር ሞላ ሁሴን
ከባቢዎች ሆኖ ሁለት ችቦዎች አብርቶ ተቀበለው።
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ከዚያም ኮዱስ በጣም ድካም ተሰምቶት ስነበር በጊዜ ተኝቶ
እንቅልፍ ስለወሰደው ሞላ ሁሴን ኮዱስ የተኛበትን አካባቢ እየዞረ
ጠበቀ።

በማግሥቱ ኮዱስ የታባርዚን ምሽግ እየጎበኘ ባቢዎችን አንድ
በአንድ ሲቆጥር ሁለት መቶ አሥራ ሁለት መሆናቸውን አረጋገጠ።
መቁጠሩን እንደጨረሰ ሳይታሰብ “እናንተን ፍለጋ እዚህ ድረስ
በእግሬ መጥቻለሁ” የሚል ድምፅ አንድ ወጣት ልጅ አሰማ። ሮጦም
የኮዱስን ልብስ ይዞ ከባቢዎቹ አንዱ ሆኖ እንዲመዘግበው
ስለለመነው ሁለት መቶ አሥራ ሶስተኛ ሆኖ እንዲመዘገብ ፈቀደለት።

እነ ሞላ ሁሴን የታባርዚ ምሽግን መሥራትና ማጠንከር
ንጉሡ በሰማ ጊዜ ይህ ዓይነቱ ድርጊት መንግሥቱን መድፈር መሆኑን
ገልጾ ለወደፊቱ እንዳይለመድ በሚል ዓላማ ቀጥታ ምሽጉ
እንዲፈርስና እነ ሞላ ሁሴን እንዲቀጡ ንጉሣዊ ትዕዛዙን ለአብዶላ
ካን ሰጠ።

አብዶላ ካንም በልቡ ባቢዎቹን ለማጥፋት ብዙ ጊዜ ይመኝ
በነበረው መሠረት አጋጣሚ ስላገኘ ከመጠን በላይ ደስ አለው።
ሳይውል ሳያድር ወታደሮቹን መቅጠር ጀምሮ ከጥቂት ጊዜ በኋላ
አሥራ ሁለት ሺህ ያህል ወታደሮች ቀጠረ። በጊዜው የነበረውን
መድፍ ጠብመንጃና ጎራዴ ሌላም መሣሪያ ለእያንዳንዱ ወታደር
አስታጥቆ የናዚር ካን ሠፈር በሆነው በአፍራ መንደር ወታደሮቹን
አስፍቶ የጦር ታክቲክ ያስተምራቸው ጀመር።

ለመዋጋት ዝግጁ ሆነዋል ብሎ አብዱል ካን ሲያምንበት
ወታደሮቹን ይዞ ወደ ሼህ ታባርዚ ምሽግ  ሂዶ ምሽጉን ከበበ።
መድፉንም አጠመደ። ምሽጉ ውስጥ ያሉት ባቢዎቹ ውሃ እንኳን
ለመቅዳት እስካልቻሉበት ሁኔታ ድረስ ከበቧቸው። እንዲያውም
በታባርዚ ምሽግ አካባቢ በየቦታው ማማ አቁሞ ውሃ ለመቅዳት
ከምሽጉ የሚወጡትን እንዲተኩስባቸው ትዕዛዝ ሰጠ።

ባቢዎቹ ሁኔታውን ለኮዱስ በየጊዜው ይነግሩት ስለነበር
አንድ ቀን ኮዱስና ሞላ ሁሴን የጠላቶቻቸውን አቋም ከምሽጋቸው
ውስጥ ሆነው እየተመለከቱ የውሃ እጦት ባቢዎቹን ያሰቃየ መሆኑን
ሲወያዩ ኮዱስ “ዛሬ ማታ ከባድ ዝናብ ይዘንባል፣ ብዙ በረዶም
ስለሚጥል ጠላቶቻችን እኛን ለመውጋት የሚያደርጉትን ዝግጅት
ያደናቅፍባቸዋል። ውጊያ ከጀመሩ የበረዶው መከመርም ለኛ ሊረዳን
ይችላል” ብሎ ተናግሮ ከሞላ ሁሴን ጋር አረፈበት ቤት ገቡ።

ኮዱስ ይህንን በተናገረ ከጥቂት ሰዓት በኋላ ኃይለኛ ዝናብ
ከመዝነቡም ሌላ በረዶውም ተከመረ። ለውሃ ማጠራቀሚያ ብለው
ባዘጋጁት ጎድጓድም ሞልቶ ይፈስ ጀመር። የተከመረው በረዶው
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ቁልል የአብዱል ካን ወታደሮች እግርና እጃቸውን አደነዘዘው።
መሣሪያዎቻቸውንም እንደማይታደስ አድርጎ አበላሸባቸው።

በማግሥቱ እ.ኤ.አ. ታሕሣሥ 1 ቀን 1948 ዓ.ም ባቢዎቹ
ቁርሳቸውን በልተው የተጠማ አንጀታቸውን በውሃ አርሰው አረፍ
እንዳሉ ሳያስቡት ኮዱስ ፈረሱ ላይ ተቀምጦ ሞላ ሁሴን ከሦሰት
ተከታዮቹ ጋር ሆኖ አጅበውት የምሽጉ በር እንዲከፈት አዘዘ።
ባቢዎቹ የኮዱስ ሁኔታ ስላላማራቸው ሁለት መቶ የሚሆኑ ባቢዎች
ያላቸውን መሣሪያ በመያዝ ተከተሏቸው። እነዚህ እፍኝ የማይሞሉ
በእግዚአብሔር ፍቅር የሠከሩ፣ በዚያ በሠለጠነና የተሟላ ትጥቅ
በነበረው በሕዝብ የተደገፈ፣ በኃይማኖት መሪዎች የተባረከ፣ የቤተ
መንግሥት ዝርያ ባለው መሥፍን የሚመራ፣ በመንግሥቱ ወጭ
የተንከባከበና በመንግሥቱ ፍጹም ፍላጎት ተደግፎ በተነሣው ጦር
ፊት ያሳዝኑ ነበር። ለመዋጋት መሆኑንም ስለተረዱ “ያ ሳሂ ቡዚ
ዛማኒ ” የሚል ድምጽ እያሰሙ ወደ ጠላቶቻቸው ገሠገሡ”

የአብዱላ ካን አሥራ ሁለት ሺህ የሚሆኑ ወታደሮች የሁለት
መቶ ባቢዎችን ድምፅ ሲሰሙ ምን መጣብን በማለት በማዛንደራን
ጫካ ውስጥ ተበታተኑ። በየዛፉ ሥርም ጥግ በመያዝ ተሸሸጉ።
ሕይወታቸውን እንጂ ስለነበራቸው ሃብትና ተልዕኮ ብዙም
ስላልተጠነቀቁ ጥለውት ሄዱ። የአሥራ ሁለት ሺህ ወታደሮች
ንብረትና መሣሪያ ባቢዎቹ በራሳቸው ቁጥጥር ሥር አደረጉ። በዚህ
ብቻ ሳይወሰኑ ጠላቶቻቸውን እየተከታተሉ፣ የተደበቁበትን ቦታ
እየፈለጉ በጎራዴ ቆራረጧቸው።  አብዱላ  ካንና  ሌሎች  ከፍተኛ
የጦር መኳንንት እንደዚሁም አራት መቶ ሠላሳ የሚሆኑ ወታደሮች
በባቢዎች ተጨፍጭፈው ተገደሉ።

አሥራ ሁለት ሺህ ከሚሆኑ ወታደሮች ጥቂቶቹ ሲገደሉ
አብዛኛዎቹ ሲሸሹና ሲደበቁ ኮዱስ በማየቱ በጦርነቱ ሜዳ ላይ
መቆየቱ ዋጋ የለውም በማለት ወደ ምሽጉ ተመለሰ። ሞላ ሁሴን ግን
የተዝረከረከውን ሲያስተካክል አንዳንድ ጥይት የሚተኩሱትን
ሲያባርር ወደ ኋላ ስለቀረ አብዶል አዘደሜ ከላይ ወደ ምሽጉ
እንዲመለስ ጠየቀው “ኮዱስና ሞላ ሁሴን አንድ ላይ አብረው ወደ
ምሽጉ ሲያመሩ የእግዚአብሔርን መልዕክት ለማስተላለፍ
በምንሞክርበት ጊዜ የሚያጋጥመንን ችግር ራሳችንን ለማዳን ሲባል
መከላከል ይኖርብናል። ከዚህ ውጭ ግን ምንም ማድረግ የለብንም።
ይህን ሁሉ ወታደር ባቢዎች ሊያሸንፉ የቻሉት በእግዚአብሔር ኃይል
ነው” እያሉ ይወያዩ ነበር።

በዚህ ጦርነት ጊዜም አንድም የባብ ተከታይ አልሞተም።
ከኮሊ በስተቀርም ሌላ አልቆሰለም። የአብዱል ካን ወታደሮች
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በየቦታው አዝረክርከውት የነበረውን ንብረታቸውን ባቢዎቹ አንድም
ዕቃ ቢሆን እንዳይወስዱ ስለ ተከለከሉ የራሳቸውን ንብረት ብቻ
ይዘው ወደ ምሽጋቸው እንዲመለሱ ተደርገዋል።

ባቢዎቹ ወደ ምሽጋቸው ከተመለሱ በኋላ ኮዱስ ወደፊት
በወታደሮቹ ለሚጠነሰሰው የውጊያ ዕቅድ መከላከያ በምሽጉ ዙሪያ
ሰፊ ቦይ እንዲቆፈር አዘዘ በትዕዛዙ መሠረት ባቢዎቹ ቀን ከሌሊት
ሠርተው ልክ በአሠራ ዘጠኝ ቀን ሥራው እንዳለቀ ልዑል ሜህዲ
ኮሊ ሚርዛ ከቀድሞው ይበልጥ ከአሥራ ሁለት ሺህ በላይ የሠለጠኑ
ወታደሮችን የተሻለ መሣሪያ በማስያዝ ፊት ፊት ሆኖ እየመራ ወደ
ታባርዚ ምሽግ በመጓዝ ላይ መሆኑ ወሬው ተሰማ። ሼር ጋህ
በተባለው መንደር ያረፈ መሆኑም ተነገረ። ከዚያም ወደ ቫስካስ
በተባለው መንደር ድንኳኑን ያዛወረ መሆኑም ወሬው ደረሰ። ይህ
ሁሉ ወሬ በታባርዚ ለመሸጉት ባቢዎች ሲደርስ አላስደነገጣቸውም።

ትንሽ ቆየት ብሎ ልዑሉ ለሞላ ሁሴን እርሱንና ባቢዎቹን
ወግቶ ከምድረ-ገጽ ከማጥፋቱ በፊት እጁን እንዲሰጥ የሚል
መልዕክት ላከ። ይህንን መልዕክት ይዞ ለመጣው ሰው ሞላ ሁሴን
ሲመልስ “እኛ የንጉሡን የናስረዲን ሻህን መንግሥት መገልበጥ
ወይም በኃይል ለመያዝ ምንም ዓይነት ዓላማ የለንም። እኛ
የእግዚአብሔርን ትምሕርት ለሕዝብ ለማስተማርና የተማሩትም
ሎሎችን እንዲያስተምሩ ለማድረግ ብቻ ነው። ይህም ትምህርት
የሃገሪቱን የኃይማኖት ደህንነት ይጠብቃል እንጂ ከፖለቲካ ጋር
ግንኙነት የለውም። ንትርክ በሌለው ንግግር ወይም ውይይት
ዕውነተኛውን ለማወቅ ለዚህም ማናቸውንም ማስረጃ ለመስጠት
ዝግጁዎች ነን” በማለት ይህንኑ እንዲነግረው መላክተኛውን ጠየቀ።

መላክተኛው በሞላ ሁሴን ለስላሳ አነጋገርና ለኃይማኖቱ
ያለውን ፍቅር በመገንዘብ ዕንባውን በማፍሰስ “ታዲያ ምን
እናድርግ?” ብሎ ጠየቀው። ሞላ ሁሴንም “በሃገሩ ውስጥ ያሉት
የኃይማኖት ሊቃውንት ተጠርተው የምንለውን ልዑሉ በታዛቢነት
ዕውነተኛውን ይረዳ” ብሎ መለሰለት። መላክተኛውም ጥያቄው
ተገቢ መሆኑን ከገለጸ በኋላ ይህንኑ ለማሳወቅ ወደ ልዑሉ ተመለሰ።

ልዑሉ የሞላ ሁሴንን ጥያቄ ከቁም ነገር ሳይቆጥረው ከሦሰት
ቀን በኋላ፣ ልዋጋችሁ መጥቻለሁ ብሎ እንኳ ሳያስጠነቅቅ የጨበጣ
ተዋጊዎቹን ከኋላ በማሰለፍ እ.ኤ.አ. ታኀሣስ 20 ቀን 1848 ዓ.ም
በምሽጉ ላይ ተኩስ ከፈተ። ቀኑ ገና ወገግ ማለቱ ስለነበር ኮዱስ
በፈረሱ ላይ ወጥቶ “የፈረሶቻችሁን ኮርቻ አጠባብቁ፣ ዋናው በርም
ተከፍቶ ጠላቶቻችንን እንውጋ” እንዳለ ወዲያው ትዕዛዙን በመከተል
ሞላ ሁሴን ከሁለት መቶ ሁለት ተከታዮቹ ጋር ሆኖ ከተዘጋጀ በኋላ



88

በብዙ ሺህ የምቆጠሩትን ወታደሮች ሳይፈሩ ጠላቶቻቸው ወደ
ሠፈሩበት ቫስካስ ገሠገሡ። ኮዱስም ወደ ኋላ ቀረት ብሎ ስለነበር
ለመድረስ በኃይል ይጋልብ ጀመር።

ልዑሉ የሞላ ሁሴንን አመጣጥ ትክ ብሎ በመመልከት
ወታደሮቹ በእርሱ ላይ እንዲተኩሱ አዘዘ። ሞላ ሁሴንም በብዙ ሺህ
የሚቆጠሩ ጥይቶች በላዩ ላይ ሲያፏጩ እንደ ሙዚቃ
ከሚቆጥራቸው በስተቀር የጥይቱ ብዛትና ጋጋታ ፍንክች ሳያደርገው
ወደ ጥላቶቹ መገሥገሡን ቀጠለ። ድንኳኑን ተክለው የሠፈሩትን
ወታደሮች በአጠገባቸው አልፎ ሄደ። ዓላማው ሁሉ ቀጥታ ልዑሉን
ብቻ ለማግኘት መሆኑን ባቢዎቹ ስለ ተረዱ “ሞላ ሁሴን ከልዑሉ
ጋር እስከሚጫወት ድረስ እኛም አጠገባችን ካሉት ወታደሮች ጋር
እንጫወት” በማለት እየቀለዱ ተጋጠሙ። ጎራዴ ከጎራዴ ጋር ሲፋጭ
እሳት ሲወጣው ይታይ ነበር። በያንዳንዱ ባቢ ምትም አንድ ወታደር
በእግሩ ሥር ሲውድቅ ይታይ ነበር። ሞላ ሁሴን ልዑሉ ያለበትን
ቤት የበር መዝጊያ በርግዶ ገብቶ ፊት ለፊት ሲተያዩ ልዑሉ ሕይወቱ
በአየር ላይ እንደተንጠለጠለች በመቁጠር ከመቅጽበት መስኮቱን
ከፍቶ ፊቱን ለማዞር ጊዜ ስላላገኘ በጀርባው ጉድጓድ ውስጥ ወደቀ።
የመውደቁንና መቁሰሉን ባለማሰብ ብድግ ብሎ ጫማው ከመስኮቱ
ላይ ተንጠልጥሎ ቢቀርም ባዶ እግሩን ሮጠ። ሞላ ሁሴንም ልዑሉ
መደንገጡን ስለተረዳ አልተከተለውም።

በዚህን ጊዜ የልዑሉን መሮጥና መሸሽ ወታደሮቹ
ስለተመለከቱ አለቃችን በፍርሃት ሲሸሽ እኛስ ምን ቀረን በማለት
እነርሱም በበኩላቸው ሽሽታቸውን ቀጠሉ። አውራ ያጣ ንብ
ይመስል በየቦታው ተበታተኑ። የሚይዙትን አጡ። የነበራቸውን
ዕንቁ፣ አልማዝና ወርቅ ወ.ዘ.ተ እንደዚሁም ልዩ ልዩ መሣሪያዎችን
በመተው አግሬ አውጭኝ አሉ።

ሁኔታው እንደታሰበው ሆኖ ስላልተገኘ ሞላ ሁሴን ባቢዎቹ
ከያሉበት እንዲሰበሰቡ አዘዘ። ምንም እንኳ ጥቂት ባቢዎች የሞቱ
ቢሆንም በማሸነፋቸው በጣም ተደሰቱ። ለእግዚአብሔርም
ምሥጋናቸውን ካቀረቡ በኋላ በየሜዳው ያለውን ዕንቁም ሆነ
አልማዝ ወይም ወርቅ እንደዚሁም መሣሪያዎች ከአንድ ፈንጂ ቦምብ
እና የልዑሉ ተወዳጅ ከሆነው ጎራዴ በስተቀር ሳይነኩ ወደ
ምሽጋቸው ተመለሱ። ይህንን የልዑሉን ጎራዴ እንኳ የወሰዱት
እንደአጋጣሚ የሞላ ሁሴን ጎራዴ በአየር ላይ ሲያውለበልበው
ተባራሪ ጥይት ስለሰነጠቀው በእርሱ ልዋጭ ይወስደው እንደሆን
ብለው ነበር። ሞላ ሁሴን ግን ቀደም ብሎ የኮዱስን ጎራዴ ወስዶ
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ስለነበር አልተቀበላቸውም።
በማግሥቱም እንደገና ልዑሉ የተበታተኑትን ወታደሮች

በመሰብሰብ ውጊያውን ስለከፈተ ሞላ ሁሴንና ባቢዎቹ በራቸውን
ከፍተው ሲወጡ ከሺህ በላይ የሚቆጠሩ ወታደሮች በእሩምታ
ተኮሱ። አንድ ተባራሪ ጥይትም ኮዱስን ወደ አፉ ግድም ስለመታው
ብዙ ጥርሶቹ ረገፉበት። ሞላ ሁሴን እርሱን ይዞ ወስዶ በምሽጉ
ካስቀመጠ በኋላ የእርሱን ተከታዮች ለመርዳት በውጊያው መሐል
በመገኘት አሁንም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩትን በአንድ መቶ አሥር
ተከላካዮች በሠላሳ ደቂቃዎች ውስጥ በታተናቸው። በዚህ ውጊያ
ብዙ የልዑሉ ወታደሮች ሞቱ። የሞቱትም አብዛኛዎቹ ሲሸሹና አንዱ
በአንዱ ላይ በመውደቅ ተረጋግጠው ነበር።

ሞላ ሁሴን አሁንም በመርታቱ የተደሰተ ቢሆንም ኮዱስ
በመቁሰሉ በጣም ስላዘነ ወዲያው ወደ ምሽጉ ተመልሶ ኮዱስን
ያጽናና ጀመር። ኮዱስም የእግዚአብሔር ኃይል ምን ያህል እንደሆነ
ካደነቀ በኋላ ሞላ ሁሴን ባገኘው ድል ከመደሰት በስተቀር በእርሱ
መቁሰል እንዳያዝን አደራ ብሎታል።

በዚሁ በታህሣሥ ወር መጀመሪያ ባሃኦላህ ቀደም ብሎ
በድጋሚ መጥቼ አይሃለሁ ብሎ ለሞላ ሁሴን ቃል በገባለት መሠረት
ከኑር ወደ ታባርዚ ምሽግ ሲጓዝ የአብደላ ካን ዘበኞች ማንም ሰው
እንዳያልፍ ጥብቅ ትዕዛዝ የተሰጣቸው መሆኑን ገልጸው ባሃኦላህን
በመያዝ ጎዞውን አቋረጡበት። እንዲያውም ወደ ተጠባባቂው
አውራጃ አስተዳዳሪ ወሰዱት። ያለ ምንም ምክንያት የኃይማኖቱ
እንቅስቃሴ አባሪ ተባባሪ ነህ በማለት ብቻ እንዲታሠር አደረጉት።

ሆኖም ይኸው ተጠባባቂ አውራጃ አስተዳዳሪ በጥሩ ሁኔታ
ስላስተናገደው ራሱ ባሃኦላህ ባለውልታው መሆኑን ነግሮታል።
“በዚህ ተጠባባቂ አስተዳዳሩ የተደረገልኝ አክብሮትና መስተንግዶ
ለማንም እሥረኛ አልተደረገለትም። በማንኛውም በኩል የኔን ደስታ
የሚፈልግ ነበር። ግቢውን ለቅቄ ለመውጣት ባልችልም ለእኔ
ያደረገልኝ ጥንቃቄ ይህ ነው አይባልም፣ እንዲያውም ዋናው
አስተዳዳሪ ከታብሪዝ ድረስ መጥቶ በኔ ላይ አደጋ እንዳይጥል
ጥንቃቄ አድርጎልኝ ነበር” ብሏል።

በዚሁ ምክንያት በተጨማሪም ከሺራዝ ጥሪ ስለደረሰው ወደ
ታባርዚ ምሽግ ለመሄድ ያቀደው ፕላን ሳይሳካ ቀረና ተቋረጠ፤ ከነ
ሞላ ሁሴን ጋርም ሳይገናኝ ቀረ።

ልዑሉ ሜህዲ ኮል ሚርዛ የተበታተኑትን ወታደሮች ከሞራል
ውድቀት እንዲያንሰራሩ ካደረገ በኋላ እንደገና ለመውጋት ተዘጋጀ።
ሌሎችም ሁለት መሳፍንት አባስ ኮሊ ካኔ ላሪጃኒና ሱሌይማን ካን
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አፍሼር ሸሪያሪ ከተሟላ ጦር ትጥቅ ጋር ልዑሉን ለመርዳት
መጥተው ወዲያው እንደደረሱ፣ ወደ ሰባት የሚሆኑ ጠንካራ ምሽግ
በታባርዚ ምሽግ ዙሪያ አሠርተው ውጊያውን ለመክፈት ተዘጋጁ።

የታባርዚ ምሽግ በውሃ እጦት ምክንያት ችግር በመድረሱ
ጉድጓድ መቆፈር አስፈልጎ በአንድ ቀን ውስጥ ጉድጓድ ተቆፍሮ
የተገኘው ውሃ በታባርዚ ምሽግ ውስጥ ላለው ሰው ሁሉ
ከመብቃቱም ሌላ ለመጸዳጃ ሁሉ ከመብቃቱም ሌላ ለመጸዳጃ ሁሉ
ተረፈ። ባቢዎቹ የውሃ ጥማቸውን ካረኩ በኋላ ሞላ ሁሴን ውጊያው
የማይቀር መሆኑን ገልጾ ሁሉም በተጠንቀቅ እንዲጠብቁ አስጠነቀቀ።

ይህን ማስጠንቀቂያ ጠዋት ሰጥቶ ከሰዓት በኋላ ሞላ ሁሴን
ገላውን ተጣጥቦ የመዋጊያ አዲስ ልብሱን ለብሶ ከባብ የተሰጠውን
ጥምጥምም በራሱ ላይ አደረገ። በፊቱ ላይ የደስታ ምልክት
እየታየበት የውጊያውን ሰዓት ኮስተር ብሎ ይጠባበቅ ነበር። ከእኩለ
ሌሊት በኋላ ልክ ጎህ ሊቀድ ሲል            የአጥቢያ ኮከብ ስትወጣ
ሞላ ሁሴን ዋናው በር እንዲከፈት አድርጎ ውጊያው እንዲቀጥል
አዘዘ። ከኋላውም ሦስት መቶ አሥራ ሦስት ባቢዎች “ ያ ሳሂ ቡዚ
ዛማኒ” እያሉ እርሱን ተከትለው ወደ ጠላቶቻቸው ሲገሠግሡ፣
በየጫካው የተደበቁት የልዑሉ ወታደሮች የድንጋጤ ድምጽ
የጫካውን ዙሪያ የገደለ-ማሚቶ ጩኸት አስተጋባው። ሽሽቱም፣
ሩጫውም፣ ቅጥ አጣ። በየዛፉ ላይ የተደበቁትና የተንጠለጠሉት
ወታደሮች በባቢዎች ጎራዴ መርዝ እንደተረጨባቸው ዝንቦች
ተንጠባጠቡ።

ሞላ ሁሴን በበኩሉ በመጀመሪያ ጊዜ ያጠቃው የታወቀውን
ጀግና የዛካራያ ካዲ ካላንን ምሽግ ነበር። በትንሽ ጊዜ ውስጥ ዛካሪያ
ካዲ ካላንን በመግደል ወታደሮቹን በየቦታው መድረሻ አሳጣቸው።
በዚሁ ፍጥነቱና ቀልጣፋነቱ ሁለተኛውንና ሦስተኛውን ምሽግ
ወታደሮቹን ልብ እስከሚወርዳቸውና ባደረጉት ሁሉ ፀፀት
እስከሚሰማቸው ድረስ ድምጥማጣቸውን  አጠፋ።  እንደዝናብ
የሚፈሰው  ጥይት ሞላ  ሁሴንና ባቢዎቹን ፍንክች ሳያደርጋቸው
የሚቀጥሉትን የልዑሉን ምሽጎች ይዘው አፈራረሷቸው።

ውጊያው በተፋፋመበት ሰዓት አባስ ኮሊ ካን ሳሪጃኔ አንድ
ትልቅ ዛፍ ላይ ወጥቶ በቅርንጫፉ ውስጥ አድፍጦ ሞላ ሁሴንን
ስለጠበቀው ቀኑ ሲመሽ ጭለማውን ተገን በማድረግ የሞላ ሁሴን
ፈረስ የኮርቻው ጠፍር ከአንድ ድንኳን ገመድ ላይ ስለተጠላለፈ
ጠፍሩን ለማስለቀቅ ቆም ብሎ እንዳለ ለዚያ ለፈሪ ጠላቱ ግልጥ ሆኖ
ስለታየው አነጣጥሮ ተኮሰበት። ጥይቷም በሞላ ሁሴን ደረት ውስጥ
ተመሠገች፤ ወዲያው ወደቀ።
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ሁለት የኩራሳን ወጣቶች ኮሊና ሀሰን ሕሊናውን እንደሳተ
ተሸክመው ጠላቶቻቸውም እንዳያውቁ በተቻላቸው መጠን
በመደበቅና በመከላክል ወደ ምሽጉ ወሰዱት። ኮዱስም በምሽጉ
ውስጥ ታሞ ስለነበር በድንጋጤ ሞላ ሁሴንን ተቀበለው። ለመሞት
ማጣጣሩን እንደተመለከተ ወደ ቤቱ ወሰደው። ቤቱንም ቆልፎ
በአጠገቡ ተንበርክኮ ከሞላ ሁሴን ጋር ይነጋገር ነበር።

የዓይን ምስክር የሆነው ሚርዛ ሞሐመድ ባኪር ሲናገር
“ኮዱስን በበር ጭላንጭል እመለከተው ነበር። ኮዱስ ሞላ ሁሴንን
ሲጠራው ሞላ ሁሴን ብድግ ብሎ እንደቀድሞ አቀማመጡ ቁጭ
አለ። ራሱን በማዘቅዘቅና ዓይኖቹንም በመክደን ኮዱስ የሚለውን
ሁሉ ያዳምጠው ነበር። ጥያቄም ሲጠይቀው ይመልስ ነበር።
የመሄጃህን ሰዓት አፋጠንከው ሲለውም ይሰማኝ ነበር። እንዲያውም
የእኔንም ሰዓት እንዳንተው ቢያፋጥንልኝ ምሥጋናዬ ከፍ ያለ ይሆን
ነበር ሲልም ይሰማኝ ነበር” ብሏል።

በዚህ ዓይነት ሁለት ሰዓት ከተነጋገሩ በኋላ ኮዱስ ሚርዛ
ሞሐመድ ባኪርን ጠርቶ ሬሳውን ይዘው እንዲሄዱ አዝዞ ሬሣውን
በሼህ ታባርዚ መቃብር ጎን ራሱ ኮዱስ ተሸክሞ ግንባሩን ስሞ
አሳርፎታል። ሞላ ሁሴን ሲሞት ዕድሜው ገና ሠላሳ ስድስት ዓመቱ
ነበር። የሞተውም እ.ኤ.አ. ጥር ወር መጀመሪያ 1849 ዓ.ም. ነበር።

በዚህ ውጊያ ጊዜ ዘጠና የሚሆኑ ባቢዎች በከባድ ሁኔታ
ቆስለዋል። ሆኖም ከባርፋሩሽ ውጊያ ጀምሮ ሞላ ሁሴን እስከሞተበት
ሰዓት ድረስ ሰባ ሁለት ባቢዎች ሞተዋል። በሼህ ታባርዚ የቆዩበት
ጊዜም አንድ መቶ አሥራ ስድስት ቀን ይሆናል።

የልዑሉ ወታደሮች እንደገና ለማንሠራራትና ተዘጋጅቶ
ለመዋጋት ከአርባ ስድስት ቀን በላይ ፈጀባቸው። በዚህን ጊዜ
በታባርዚ ምሽግ ውስጥ ያሉት ባቢዎች ስንቃቸው ወደ ማለቁ ደረሰ።
ሞላ ሁሴን ለችግር ጊዜ ይሆናል ብሎ በማሰብ ያስቀመጠውንም ሩዝ
ባቢዎቹ ተከፋፍለው ጨርሰውታል።

ይኸው አባስ ኩሊ ካን በታባርዚ ምሽግ ውስጥ ይከላከሉ
ስለነበሩት ሰዎች ሲጽፍ “በእውነት ሰዎቹ ወደ ጦርነት ሚዳ ደስ
ብሏቸው እንዲመጡ ያደረጋቸውን አላውቅም። ያሳዩት የነበረው
ድፍረትና ጉብዝና የሰው ልጅ ሊገምተው የሚችል አልነበረም”
ብሏል።

ሁኔታው የሚያሠጋ መሆኑን ኮዱስ ስላወቀ ባቢዎቹን ሰብስቦ
“ወደፊት የሚያጋጥመን ችግር ከዚህ በፊት ካጋጠመን ችግር በላይ
ይበልጥ ከባድ ስለሚሆን ይህንን ችግር ለመቋቋም የማትችሉ ሁሉ
ከአሁኑ ጀምሮ ብትሄዱ ይሻላል” ብሎ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ሚርዛ
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ሄሴይኒ ሙታቫይሊ ከባቢዎቹ መለየትን መረጠ።
ይኸው ሚርዛ ሁሴይኒ ሙታቫይሊ ዕቃውን ካዘጋጀ በኋላ

ኮዱስን ተሰናብቶ በሌሊት ተደብቆ ከምሽጉ በመውጣት ወደ
ጥላቶቻቸው ዘንድ በማምራት ቀደም ብሎ ወዳጁ ለነበረው ለአባስ
ኮሊ ካን ላሪጃኒ ሞላ ሁሴንን የገደለው መሆኑንና መሞቱን፣
እነርሱም በረሃብና በችግር የሚሰቃዩ መሆናቸውን፣ ውጊያውም
ያንገፈገፋቸው መሆኑን በጽሑፍም በቃልም ነገረው።

አባስም ከደስታው ብዛት የተነሣ ውጊያውን ለመቀጠል
ወታደሮች እንዲዘጋጁ አዘዘ። ባቢዎቹን ያሸነፈ እንደሆነ ክብርና
ሞገሱን ብቻውን ለመቀበል ስለጓጓ ወሬውን ይዞ የመጣለትን ሚርዛ
ሁሴይኒ ሙታቫይሊን ለሌሎችም እንዲሁ ይነግራል ብሎ
በመጠርጠር በጃዙር አስገደለው። እርሱም ይህን ምሥጢር ቅርብ
ለሆኑት መኳንንት አልነገረም።

ከአንድ ቀን በኋላ ውጊያውን ለመቀጠል አምስት መቶ
ወታደሮች ይዞ ወደ ታባርዚ ምሽግ ተጓዘ። እንደደረሰም ተኩስ
ከፈተ። ወዲያውም ኮዱስ “ያ ከሃዲ የሞላ ሁሴንን መሞት ስለነገረው
ነው የመጡት” ብሎ ለሚርዛ ሞሐመድ ባኪር ከገለጸለት በኋላ
ከአሥራ ስምነት ሰዎች ጋር ሆኖ ውጊያውን እንዲቀጥል አዘዘው።
ወዲያው ሚርዛ ሞሐመድ ባኪር ሰዎቹን መርጦ ዋናው በር ከፍቶ “
ያ ሳሂ ቡዚ ዛማኒ” የሚል ድምጽ በማሰማት የጠብ ጎትጓቾቹን
ለመግጠም ገሠገሡ። አገሣገሣቸውም ለነፍሳቸው ግድ የሌላቸው
መሆኑንና ከነርሱ ጋር ያለውን ኃይል በመረዳት የአባስ ኮሊ ካን
ወታደሮች በመደናገር፣ የሚይዙትን በማጣት ደንግጠው
በመርበትበት ላይ ሳሉ ባቢዎቹ አብዛኛዎቹን ወታደሮች ሲሸሹ
እየተከታተሉ ጨፈጨፏቸው። ጥቂቶቹ ግን አመለጡ። ራሱ አባስ
ኮሊ ካን ከመደንገጡ የተነሣ ከፈረሱ ሲወድቅበት ጫማው
በኮርቻው ላይ ተሸንቅሮ ስለቀረ ባዶ እግሩን ሩጫውን ቀጥሎ ወደ
ልዑሉ ሄዶ ያጋጠመውን ተዓምር ነገረው።

ሚርዛ ሞሐመድ ባኪር ከአሥራ ስምንት ባቢዎች ጋር
ውጊያውን ገጥሞ እርሱም ባቢዎቹም አንድ ጭረት እንኳ
ሳይደርስባቸው ወደ ታባርዚ ምሽግ ተመለሱ። ትብብራቸው
እየጠነከረ ሄደ። የእግዚአብሔርም ኃይል ያልተለያቸው መሆኑን
ተረዱት። ሆኖም በምግብ በኩል ችግራቸው እየጠነከረና እየባሰ
ሄደ። የገዙትም ምግብ በሙሉ ስላለቀ ፈረሶቻቸውን እያረዱ
መብላት ግድ ሆነባቸው።

ምንም እንኳ በረሃብ ቢሰቃዩም ደስታቸውን በዜማ ይገልጹ
ነበር። ፈረሶቹም ታርደው አልቀው አንዲት ወተት የምትሰጥ ላም
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ብቻ ቀረች። እርሷም የምትሰጠውን ወተት ለኮዱስ ለማድረግ
ፈለጉ። አንድ ቀን ጠዋት አንድ ብርጭቆ ወተት ለኮዱስ አቀረቡለት።
እርሱ ገን “ሌሎቹ በረሃብ ሲሰቃዩ እኔ ለብቻዬ የምመገበው ለእኔም
አይሆንም” ብሎ አሻፈረኝ አለ። ሆኖም በመጨረሻ ለጊዜው ወተቱን
ያቀረበለት ሰው እንዳይቀየም ብሎ ከአንድ ብርጭቆ ወተት ላይ
አንድ ጊዜ ተጎንጭቶ ለሌሎቹ አካፈላቸው። በዚህን ጊዜ ልዑል
ሜህዲ ኩሊ ሚርዛ ከእፍኝ የማይበልጡ ያልሠለጠኑ ተማሪዎችን
ማሸነፍ ስላቃታቸው በጣም በመናደድ በእርሱው መሪነት ከባድ
መድፍና ጠመንጃዎች ከብዙ ሺህ ወታደሮች ጋር ይዞ ወደ ታባርዚ
ምሽግ ተጓዘ። በኖሩዝ በዓል ቀን 1849 ዓ.ም በታባርዚ ምሽግ
አካባቢ ደርሶ ከመሸገ በኋላ በታባርዚ ምሸግ ላይ መድፍ ይተኩስ
ጀመር። ኮዱስ በምሽጉ ውስጥ በሚዘዋወርበት ጊዜ አንድ የመድፍ
ጥይት እየተንከባለለ ሄዶ እግሩ አጠገብ ሲደርስ ቆመ። እርሱም
ጥይቱን በእግሩ ረግጦ እያንከባለለ የእግዚአብሔርን ኃይል ያደንቅ
ነበር።

እርሱም ባቢዎችን በየጊዜው የሚወርደው የጥይት ናዳ
ያስቸገራቸው መሆኑን በመገንዘብ ኮዱስ ሚርዛ ሞሐመድ ባኪርን
ጠርቶ “እነዚህን ጉረኞችና በጉልበታቸው የሚመኩትን ወታደሮች
አዋርድልኝ” ብሎ አዘዘው። ሚርዛ ሞሐመድም እነኛኑ አሥራ
ስምንት ተከታዮች ይዞ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩትን የልዑሉን
ወታደሮች ለመግጠም ዋናውን በር አስከፍቶ ገሠገሠ። ውጊያውንም
ገጥሞ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ጃፋር ኮሊ ካን ከሠላሳ ሰዎች ጋር
በባቢዎቹ ጎራዴ ተጨረሰ። ባቢዎቹ ወደፊታቸው ያለውንም ጦር
ገጥመው በታተኑት፣ እንደሌለም አደረጉት።

ባቢዎቹ ድል ካደረጉ በኋላ ወፈር ወፈር ያሉትን ፈረሶች
መርጠው ይዘው ወደ ምሽጋቸው ከተመለሱ በኋላ ያመጡዋቸውን
ፈረሶች እያረዱ ረሃባቸውን በጥቂቱ አስታገሱ። እንደገና ውጊያ
ሳይደረግ ብዙ ጊዜ አለፈ። ፈረሶችም ታርደው አለቁ። በታባርዚ
ምሽግ ውስጥም ረሀብ ወረደ፣ ተሰቃዩ፣ እንዲያውም በጠቅላላው
ያለው ስንቅ ሁሉ አልቆ የሚበሉት አጡ። የከበቡዋቸው ወታደሮች
ፋታ ሲሰጡዋቸው ወደ ሚዳ ሄደው ሣር እየነጩ መብላት፣ የዛፍ
ልጥ በመቀቀል መመገብ ጀመሩ።

ይህም አልጠቀማቸውም፤ የታረዱትን ፈረሶች አጥንት
እየለቀሙ ይቆረጥሙ ጀመር። የኮርቻው፣ የፈረስ መጎተቻው ጠፍር፣
እንደዚሁም ቀበቶዎቻቸውን እየቆራረጡ በልተው ጨረሱት። ወደ
ጫማቸው ተመልሰው ከእግራቸው ላይ እያወለቁ ረሃቡ ለመቀቀል
ጊዜ አልሰጥ ብሏቸው፣ እየቆራረጡ በሉት፤ ሣሩም ጠፋ።
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የተጠራቀመው የጉድጓድ ውሃም ወደ ማለቁ ስለደረሰ ለመቆጠብ
ሲባል ጥዋት አንድ ጉንጭ ውሃ ብቻ በመጠጣት ቀኑን ሙሉ ይውሉ
ጀመር። በመጨረሻ የሚያደርጉትን ቢያጡ የሞላ ሁሴንን ፈረስና
ኮርቻ በሉት። በዚህ ዓይነት አሥራ ስምነት ቀን አለፈ። ኮዱስም
በየጊዜው ባቢዎቹ ዘንድ እየሄደ በተስፋ እያስደሰታቸው ረሃቡን
እንዲችሉ ያጽናናቸው ነበር።

ልዑሉ በመደጋገም ከባብ ተከታዮች የደረሰበትን መሸነፍና
የጠፋበትን ንብረት በመገንዘብ በውጊያ ሊያሸንፋቸው አለመቻሉን
በመረዳት እነርሱን ለማጥቃት ሌላ ዘዴ መፈለግ ጀመረ። ይህን ዘዴ
ለመፈለግ ከአማካሪዎቹ ጋር ተሰባስቦ ሲመካከር ሶስት ቀን ያህል
ፈጀበት። ተዋግቶ የማሸነፉ ጉዳይ የመነመነ በመሆኑ በዚሁ
በኃይማኖቱ በኩል ሊገባበት አሰበ።

ከዚያም ኮዱስ ስለ ኃይማኖቱ እንዲያስረዳና ከኃይማኖት
ሊቃውንት ጋር ተገናኝቶ ሊከራከር ይችል እንደሆነ ኮዱስን ጋበዘው።
ኮዱስም ለመዋጋት ፍላጎትም ዓላማም የሌለው መሆኑን በመግለጽ
ኃይማኖቱን ለማዳመጥ ለተነሣ ሰው ማስረዳት ተግባሩ መሆኑን
በማስገንዘብ ግብዣውን ተቀበለ።

ሞላ ዮሴፍ አረዲቢሉንና ሴይድ ሬዳይ ኩራሳኒን ወክሎ
ልኳቸው ሄደው ልዑሉን አገኙት። እርሱም በትሕትና ከተቀበላቸው
በኋላ ሻይ እንዲጠጡ ጋበዛቸው። እነርሱ ገን ጓደኞቻችን በረሃብና
በችግር አየተገረፉ እያሉ ከነርሱ ተለይተን ምንም ዓይነት ምግብም
ሆነ ሌላ አንቀበልም ብለው ግብዣውን አልተቀበሉትም።

ልዑሉም “በመካከላችን ያለው ጥላቻ እየሠፋ ከመሄዱም
በላይ ብዙ ውጊያ በማድረግ በሁለታችንም ወገን ብዙ ስቃይና
ዕልቂት አጋጥሞናል። ይህንን በመካከላችን ያለውን ጥላቻ
የመጨረሻውን ዕልባት ማበጀት አለብን ” በማለት አጠገቡ
የነበረውን ቅዱስ ቆርዓን አንሥቶ በላዩ ላይ “በዚህ ቁርዓን
አምላለሁ። ከእንግዲህ ወዲያ በመካከላችን ሠላም እንዲሰፍን
ወዳጅነታችንም እንዲጠነክር እጥራለሁ። ከምሽግህ አንተና ጓደኞችህ
ወጥታችሁ ኑ፣ በእግዚአብሔርና በሞሐመድ እንዲሁም በንጉሣችን
በናሰረ-ዲን ሻህ ስም እምላለሁ፣ አደጋ አይደርስባችሁም” ብሎ
ማህተሙን አድርጎበት ለኮዱስ መልዕክቱን ላከ።

ኮዱስም ተቀብለው። በኋላም ኮዱስ ከባብ የተላከለትን
ጥምጥም በራሱ ላይ አድርጎ ዋናው በር እዲከፈት አዘዘ እርሱና
ባቢዎቹ ዕቃቸውን ይዘው ተከተሉት። ልዑሉ በሠፈረበት ቦታም
ደርሰው በአጠገቡ በደዝቫ መንደር ሰፈሩ። ፀሐይ ከጠለቀች ከጥቂት
ሰዓት በኋላ ከልዑሉ እራት ተላከላቸው። እራቱም በተለያየ ሣሕን
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ለሠላሳ ፣ ለሠላሳ ሰዎች እንደሚሆን ተደርጎ ነበር። ለኮዱስ የተላከው
ምግብ የተለየ ቢሆንም ዘጠኝ የሚሆኑ ባቢዎችን ጠርቶ እንዲበሉ
ጠየቃቸው። እርሱ ለመብላት ፈቃደኛ ስላልሆነ እነርሱም መብላት
እምቢ አሉ። አስተናጋጆቹ ግን ይህን የእምቢታ ቃል በመስማታቸው
በጣም ደስ አላቸው። ወዲያው ለኮዱስ የተላከውን የምግብ ሣህን
ከመቅጽበት ወስደው ለመብላት በሣሕኑ ላይ ሠፍረው ተራኮቱበት።

በነጋታው ሚርዛ ሞሐምድ ባኪርን ልዑሉ እንደጠራው
ተነረገው። ርሱም በኮዱስ ፈቃድ ሄደ። ሲመለስ ግን ከኮዱስ ጋር
የነበሩት የባብ ተከታዮች ወደመጡበት እንዲመለሱ የሚል
አስተሳሰብ አለው ብሎ ለኮዱስ ነገረው። ኮዱስም ይህንን ሲሰማ
“በኛ በኩል መፈፀም የሚገባንን በከፊል ፈፅመናል። ሁሉም
እንዲሄዱ ብሎ አዘዘ” እነርሱም ሊለዩት ባይፈልጉም ትዕዛዙን
ማክበር ግድ ስለሆነባቸው ወደመጡበት ወደ ባርፋሩሽ ማታውኑ
ጉዟቸውን ጀመሩ። ሚርዛ ሞሐመድ ባኪርም ተለየው።

ይሁን እንጂ ልዑሉና አማካሪዎቹ ሃሳባቸውን በመለወጥ ወደ
አገራቸው ሊመለሱ የተዘጋጁትን ባቢዎች በመንገድ ላይ ጠብቀው
ይዘው ሥራ ሊሠሩ ይችላሉ የተባሉትን ለባርነት ሸጧቸው።
የቀሩትን ግን በጎራዴ ጨፈጨፏቸው፤ በሁለት ፈረስ መካከል
በማድረግ በመሳብ በጣጠሷቸው፤ በዛፍ ላይ በማሠር በጥይት
ሰውነታቸውን በሳሱት፤ በመድፍ አፍ ላይ አሥሮ በመተኮስ
በታተኗቸው፤ አቃጠሏቸውም።

በማግሥቱ ልዑሉ ኮዱስን ጠርቶ ልዑሉ ዘንድ ሲደርስ
ልዑሉ ኮዱስን በሠንሰለት አሣሥሮ በባዶ እግሩ ወደ ባርፋሩሽ
እንዲሄድ አስገደደው። ባርፋሩሽ ለኮዱስ የትውልድ ሀገሩ ነበርና
ሕዝቡ ኮዱስን ለማየት ተሰበሰበ። የድል ጥሩምባ በተነፋ ጊዜ ኮዱስ
ከሚጓዘው ሰልፈኛ መካከል ሆኖም ተጓዘ። ሰልፈኛው ሰው ባለበት
ሥፍራ በደረሰ ቁጥር መዋረዱን ለማሳየት ኮዱስን ወታደሮቹ
ይደበድቡት፣ ይገርፉት ነበር። በዚያን በዓል ላይ ለመገኘት የቄሶች
አለቃ ከቤቱ ለመውጣት አልፈራም። ከባርፋሩሽ ቄሶች ጋር ሆኖ
በድል አድራጊነት ስለተመለሰ እንኳን ደስ አለህ ብሎ ለማመሥገን
ወደ ልዑሉ ዘንድ ሄደ። ድሉንም ለማክበር በከተማው ውስጥ ባሉ
ቤቶች ላይ ሁሉ ሰንደቅ ዓላማ ከመሰቀሉም ሌላ የደስታ መግለጫ
ርችትም ማታ ሲተኮስ አመሸ። በዚህ ዓይነት ሦስት ቀን ሙሉ በዓል
ሆነ።

ልዑሉ ሊቆቹ እንዲመጡ አዝዞ ወዲያውኑ ተሰበሰቡ።
በቆርዓኑ ላይ የተመሠረተ ጥያቄ እንዲጠይቁ አዘዘ። ወዲያውኑ
ከሊቃውንቶቹ አንዱ የባርፋሩሽ ከተማ ሊቅና አስተዳዳሪ ሳይዱል
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ኢላማ ኮዱስን ጥያቄ ጠየቀው። ኮዱስም ጠያቂው ከሚፈልገው
መልስ በላይ በመመለስ አጠገበው። ሴይዱል ኢላማም ተናደደ።
የበፊት ቂም ስላለበት ይህን ሁሉ በማስታወስ ልብሱን ጥሎ
ስብሰባውን ትቶ ለመሔድ ተነሣ። ልዑሉም ብድግ ብሎ “በዚህ ሰው
ላይ ምንም ዓይነት አደጋ ብታደርሱበት በእግዚአብሔር ፊት
ተጠያቂዎች እናንተ ናችሁ። እኔ ግን ከደሙ ንጹሕ ነኝ” ብሎ
ለእነኝህ የኮዱስን ደም አፍስሰው ለመጠጣት ለተነሡት አውሬ
ተኩላዎች ኮዱስን ትቶላቸው በፈረሱ ላይ ተቀምጦ ወደ ሳሪ ሄደ።

ልዑሉ ትንሽም ኪሎ ሜትር ያህል እንኳ ሳይርቅ እነዚያ
የሃይማኖት ሊቃውንት ለብዙ ጊዜ ሲመኙት የነበሩትን ስለአገኙ
በመደሰት በኮዱስ ገላ ላይ ተጫወቱበት። ሳይዱል ኢላማ የኮዱስን
ልብስ ቀዶ የብረት ሠንሰለት አሸክሞ በባርፋሩሽ መንገድ ላይ
እንዲሄድ አደረገው። ሴቶችም እንዲያዋርዱትና እንዲተፉበት፣
በሳንጃ እንዲወጉት፣ በመጥረቢያ እንዲፈልጡት፣ ይገፋፋ ነበር።
ይህን ዓይነቱን ሥቃይ ኢየሱስም እንኳ አልደረሰበትም።

በኋላም ሰውነቱን በመቁረጥ፣ በመከረታተፍ፣ በመግፈፍና
በመስቀል ያልሆነ ሥቃይ አደረሱበት። በመጨረሻም የቆራረጡትን
አከላቱን በአደባባይ ላይ በሕዝብ ፊት በብረት ምጣድ በማቃጠል
የባርፋሩሽ ሕዝብ እንዲያየው ተደረገ። ቀኑም እ.ኤ.አ ግንቦት 16 ቀን
1849 ዓ.ም. ነበር። ኮዱስ ሲገደል ዕድሜው 27 ዓመት ነበር።

ሳይዱል ኢላማ በታባርዚ ባቢ ጀግኖች ላይ ካወረደው
የብልግና ስድቡ ሌላ ደማቸውን አፍስሶ አልቀረም። ሰይዱል ኢላማ
ውሃ የሚያስጠማ፣ ያለ የሌለውን ብርድ ልብስ ቢደራርብ ወይም
ቀኑን ሙሉ በቤቱ ውስጥ በራሱ ላይ እሳት ቢነድበት ሊያሞቀው
ያልቻለው፣ የብርድ በሽታ ይዞት አሰቃይቶ ገደለው። ከሞተም በኋላ
በውበቱ በጣም ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ቤቱ የከተማው ሕዝብ
ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሆኗል።

ኒኮላን በታሪኩ ውስጥ ሲጠቅስ “የዚያ አጥቢያ ሕዝቦች ነገሩ
ገርሟቸው ከሰው ጋር በሚጣሉበት ጊዜ መሰዳደቢያቸው ቤትህ
እንደ ሳይዱል ኢላማ ቤት ዓይነት ይሁን ይሉ ነበር” ብሏል።

የሰባቱ ባቢዎች ሠማዕትነት

የታባርዚ አርበኞች የደረሰባቸውን አሳዛኝ ጭካኔ ባብ
በእሥር ቤት በቼህሪክ ሳለ ስለሰማ በልቡ ክፉኛ ሐዘን አሳደረበት
ለኮዱስና ለሞላ ሁሴን ከብር ምሥጋና ጻፈ። በጽሑፉም ውስጥ
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“እነዚህን ሕያው የሆኑ መንትያዎች በቅርቡ እከተላቸዋለሁ፣
እነርሱም እያንዳንዳቸው በሕይወትና በሞት መካከል ለፈጣሪ ዕምነት
የማይፈርስ ዝናን አትርፈዋል” አለ።

ከተከታዮቹ አንዱን ታባርዚ ምሽግንና ባርፋሩሽን እንዲጎበኝ
አዘዘው “ተነሣና ተላላፊ መንገደኛ መስለህ በኔ ስም መቃብራቸውን
ጎብኝ። ለጉብኝትህ ማስታወሻ ያህል ከመቃብራቸው የተቀደሰውን
አንድ እፍኝ አፈር ዘግነህ አምጣልኝ። ከአዲሱ ዓመት የመጀመሪያው
ቀን በፊት ተመለስ። በዚያን ጊዜ በድጋሚ ላገኘው የማልችለውን
በዓል አብረን እንድናከብር“ አለው።

ይህም ሆኖ የባብ ሕይወት ፍጻሜ እየተቃረበ ሲሄድ
የመከራው መጨረሻም እነዚህ ብቻ አልነበሩም። ባብ የሚወደውን
አሳድጎም እስከዚህ ደረጃ ያደረሰው አጎቱ ሃጂ ሚርዛ ሴይድ አሊ
በመሥዋዕትነት ማዕበል ውስጥ በቅርቡ ሊገባ ሆነ።

የባብ አጎት በመጨረሻ ከባብ አንደበት የሰማው ቃል
በዦሮው ላይ እያስተጋባበት ከቼህሪክ ተመለሰ። ባብ አጎቱን
ከቼህሪክ ከተማ እንዲወጣ የላከው የመሥዋዕትነት ዘውድ
እንዲቀዳጅ ነበር። እርሱም “እኔ ራሴ ከአንዱ ከታማኝ ደቀመዝሙሬ
ጋር ሆኜ እክተልሃለሁ፣ የዘለዓለም ሕይወት ባለበት ቦታ ክልል
ውስጥም አገኝሃለሁ” ብሎታል።

የባብ አጎት ቴህራን በገባ ጊዜ ጓደኞቹ የእርሱ እዚያ መታየት
አደገኛ መሆኑን ስለነገሩት “ለኔ ደህንነት ለምን ትሠጋላችሁ? በመሬት
ለሚገኙት እግዚአብሔር ለመረጣቸው ሁሉ የሚደረገውን ግብዣ
እኔም ለመካፈል በጣም ጓጉቻለሁ” አላቸው።

የባብ እምነት ምን እንደሆነ ለማዳመጥና ለማወቅ የሚፈልግ
የመሰለ አንድ ከሃዲ ሰው የባብ አጎት ወደሚያስተምርበት ቦታ
መጣ። ይህ ሰው በዕውነት ትምህርቱን ለመከታተል የመጣ ሳይሆን
ማን ማን ትምሕርቱን እንደሚከታተሉና ባቢ የሆኑትንም የስም
ዝርዝር ለመውሰድ ነበር። ባወጣው ዕቅድ መሠረት የባብን ዕምነት
የተከተሉ ሃምሳ የባቢዎችን ስም ዝርዝር አገኘ። ይንንም የስም
ዝርዝር ወዲያው ሮጦ ለቴሄራን ከተማ ከንቲባ ለሞሐመድ ካን
ሰጠው። ከንቲባውም ሃምሳዎቹ ሰዎች ወዲያው እንዲያዙ አዘዘ።

እነኝህም ሃምሳ ባቢዎች ዕምነቱን ተከትለው እንደሆነ
ሲጠየቁ ሠላሳ ስድስቱ በፍርሃት ዕምነቱን አልተከተልንም ሲሉ
አሥራ አራቱ ግን በመጀመሪያ ዕምነቱን ተከትለናል ብለው
ቃላቸውን ሰጡ። ሠላሳ ስድስቱ እንዲለቀቁ ተደርጎ አሥራ አራቱ
እንደተያዙ ከከንቲባው ፊት ቀርበው ሁሉም ከንቲባው መኖሪያ ቤት
ውስጥ ታሄሬ ከታሠረችበት ፎቅ ውስጥ እዲታሠሩ ተደረገ። ከአሥራ
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አራቱ ባቢዎች ውስጥ አንደኛው የባብ አጎት ነበር።
እነኘህ አሥራ አራቱ ባቢዎች በከባድ ሁኔታ እንዲታሠሩ

ከመደረጉም ሌላ በዚያች ከተማ ውስጥ የነበሩትን የዕምነቱን
ተከታዮች ስም እንዲገልጹ ለማድረግ ከባድ መከራና ስቃይ
ደረሰባቸው። ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ሚርዛ ታኪ ካን የእነርሱን
መታሠር እንደ ሰማ ከታሠሩት ከአሥራ አራቱ መካከል የባብን
ዕምነት የማይቀበል ሰው በነፃ እንዲለቀቅ፣ የባብን ዕምነት እቀበላለሁ
ብሎ የሚለውን ደግሞ እንዲገደል ብሎ አዘዘ።

ከነዚህ ከአሥራ አራቱ መካከል ሰባቱ የጠቅላይ ሚኒሥትሩን
የማስፈራሪያ ትዕዛዝ በመፍራት ባቢዎች አይደለንም በማለታቸው
ወዲያውኑ ተለቀቁ። የቀሩት ሰባቱ በዕምነታቸው ፀንተው ስለቆሙ
“የቴሄራን ሰባቱ ሰማዕታት” በመባል ታውቀዋል። ከሰባቱ አንዱም
የባብ አጎት ነበር። የሥራ ጓደኞቹም የሚያውቁት ነጋዴዎች ዕምነቱን
ክዶ ሕይወቱን እንዲያድን በጣም አድርገው መከሩት። የባብ አጎት
ግን ጥያቄአቸውን አልተቀበለውም።

በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒሥትሩ “ ባንተ ስም ሆነው ብዙ
ታላላቅ ሰዎች ልመና ያቀርባሉ፣ በሽራዝና በቴሄራን የሚኖሩ
ሀብታም ነጋዴዎችም ገንዘብ ከፍለው ሊያስለቅቁህ ይፈልጋሉ። ካንተ
የሚጠበቀው የዕምነትህን መቃወሚያ ቃል ብቻ መናገር
የሚጠበቅብህ ስለሆነ ይህን ካደረግህ ከነ-ክብርህ እንዳለህ ወደ
ሀገርህ እንመልስሃለን” አለው።

የባብ አጎት ግን “ክቡር ሆይ፣ በዚህ ዕምነት ያገኘሁትን
ዕውነት አለመቀበሌ ያለፉትን ኃይመኖቶች ሁሉ
እንዳልተቀበልኳቸው ያስቆጥርብኛል። የባብን መልዕክት
ካልተቀበልኩ የእግዚአብሔር ባሕርይ የወረደባቸውን ሞሐመድን፣
ክርስቶስንና ሙሴን እንደዚሁም ሌሎቹን ያለፉት ነቢያትን መቃወም
ይሆንብኛል” ብሎ በድፍረት ቃል መለሰለት። ጠቅላይ ሚኒሥትሩ
በባብ አጎት መልስ በመናደድ ላይ እንዳለ የባብ አጎት ቀጠል አድርጎ
“ያለፉት የእግዚአብሔር ክስተቶች ከሰጡን መጻሕፍት ውስጥ
ያነበብኩትንና የሰማሁትን ከዚህ ወጣት ለመስማቴ እግዚአብሔር
ያውቀዋል። ይህ የሥጋ ዘመዴ የሆነው ከወጣትነቱ እስካሁን ሠላሳ
ዓመት እስከሞላው ድረስ ተከታትዬ አምኜበታለሁ። አሁን
የምለምናችሁ ከእርሱ ዕምነት ሳልወጣ ሕይወቴ የመጀመሪያ ሆና
እንድታለፍ ነው” ብሎ ፍላጎቱን ገልጾ ለዕምነቱ እንዲሠዋ ለመነ።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ በንዴት ተቃጥሎ የሚሆነውን አጣ።
ሌላ አንድም ቃል ሳይተነፍስ የባብ አጎት አንገቱ እንዲቆረጥ ትዕዛዝ
ሰጠ።
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በትዕዛዙ መሠረትም አንገት ቆራጩና ወታደሮቹ አጅበው
ወደሚሠዋበት ቦታ እያዳፉ ወሰዱት። የባብ አጎት ወደሚሠዋበት
ቦታ ተይዞ ሲሄድ ተሰብስቦ ለሚመለከተው ሕዝብ “ትንቢት
የተነገረለት እንዲገለጽላችሁ ከሺህ ዓመታት በላይ ፀልያችኋል።
አሁን እርሱ መጥቷል። በጣም በራቀ ቦታና ተስፋ በሌለበት ሥፍራ
እንዲታሠር አድርጋችሁታል። ኃይሉ ከግዴለሽ እንቅልፋችሁ
እነዲያነቃችሁ መፀለይ ነው” ብሎ አሳሰባቸው። እርሱን
እንዲገድለው የታዘዘው ሰው በነዚህ ቃላት ልቡ በጣም ስለተነካ፣
የያዘው ጎራዴ መሳል እንደሚያስፈልገው አሳቦ ሄደ። በፍጹም
ሳይመለስ ስለቀረ ሌላ የሚገድለው ሰው መፈለግ ግድ ሆነባቸው።
ይኸው የባብን አጎት እንዲገድል ታዞ የነበረው ሰውዬ ስለዚሁ ታሪክ
ሲናገር ከውስጥ ስሜቱ እየገነፈለ የሚፈሰውን ዕንባ ሊቆጣጠረውና
ሊገታው አለመቻሉ ታይቷል። ለማንኛውም የባብ አጎት ጭንቅላቱ
በመጥረቢያ ተጨፍጭፎ ተጣለ። ከዚያ ለማረጋገጫ እንዲሆን
በማለት አንገቱ ተቆርጦ ከሰውነቱ እንዲለይ ተደረገ።

ሁለተኛው ባቢ ደግሞ ኮረባን አሊ ነበር። እርሱም
በከተማው ውስጥ ከታወቁት ሰዎች ጋር በጣም ጓደኝነት ስለነበረው
ስለክብሩ በመንገድ ላይ ብዙ ሰዎች ተሰልፈው ተቀብለውታል።
የንጉሡ እናትም እርሱን ከሚያደንቁት ሰዎች አንዷ እንደመሆኗ ባቢ
ነው በመባሉ በጣም ብትበሳጭም እርሱን ለማዳን ለልጇ ለንጉሡ
በውሸት “በብረት እየተኮሱ ያሰቃዩታል፣ እርሱ የባብ ተከታይ
አልነበረም፣ የተከሰሰውም በውሸት ነው” በማለት ነገረችው።
ንጉሡም ሁኔታው እንዲጣራ ጠቅላይ ሚኒሥትሩን አዝዞ ጠቅላይ
ሚኒሥትሩ ኩርባን አሊን ከዘበኛ ጋር አድርጎ ወደ ቤተ-መንግሥቱ
ወሰደው።

በመጀመሪያ ኮርባን አሊን በታላቅ ክብር ተቀብሎ “የባብ
ተከታይ ነህ ብለን በሥሕተት ትልቅ በደልና ግፍ ልንሠራብህ ነበር፤
ከነዚህ የተሣሣቱ የባብ ተከታዮች ጋር እንዳልሆንክ እናውቃለን።
የቀረበብህም የሐሠት ክስ መሆኑን አውቀናል” ብሎም በዘዴ
ለማግባባት ሞከረ። ኮርባን ግን “ባብ የተቀበለኝ መሆኑን
አላረጋገጥኩም እንጂ እኔ በበኩሌ ተቀብየዋለሁ። እኔ ከባብ
ተከታዮች አንዱ መሆኔን አረጋግጣለሁ” ብሎ በቀላሉ መለሰለት።

እርሱም ይህን ዓይነቱን አስተሳሰብ እንዲተው ሊያስገድዱት
ሞከሩ። ማስገደድ የሚይችሉ መሆናቸውን ስለተረዱ ኮርባን አሊ
የባብን ዕምነት ያልተቀበለ መሆኑን ከገለጸና ለሕዝቡ ወዲያውኑ
ከለፈፈ ቋሚ ቀለብና አበል እንደሚሰጠው ቃል ገቡለት።

ይህን ሁሉ ሲዘላብዱ፣ ሲቀባጥሩና ሲያወናብዱ ኮርባን አሊ
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ዝም ብሎ ያዳምጣቸው ስለነበር እስኪጨርሱ ድረስ በትዕግሥት
ቆይቶ “የኔ ሕይወትም ሆነ የሚፈሰው ደሜ ለእርሱ ትንሽ ማስታወሻ
ነው። ግን መላው ዓለም የኔ ቢሆንና እኔም በሺህ የሚቆጠሩ
ሕይወቶች ቢኖሩኝ ከባብ እግር ሥር በነፃ  እጥላቸዋለሁ” ብሎ
ተናገረ። ጠቅላይ ሚኒሥትሩም በዚህ ንግግሩ ምክንያት በኮርባን አሊ
ላይ የነበረው ጥላቻ እንደገና ገነፈለበት “ከትናንት ጀምሮ ሥራ ፈትቼ
በአንተ ጉዳይ በየደረጃው በባለሥልጣናት ተከብቤ ሁሉም አንተን
ሲከላከሉልህ ዋሉ። ቃላቶችህ ከሚገልጹት ሁኔታዎች አቋምህ በምን
ላይ እንደተመሠረተ ልረዳ አልቻልኩም። በዕውቀትም ሆነ
በማናቸውም በግልጽ ካንተ ላነሱ ሰዎች ታማኝነትህን መግለጽ
እንዴት ትሻለህ?” ብሎ ጠየቀው።

ኮርባን አሊ ግን አንገቱን ነቅንቆ “የገበየሁት ዕውቀት ሁሉ
እርሱን እንዳውቀውና ከፊቱ ወድቄ እንድሠግድለት አድርጎኛል።
የዕውቀቴ ዕውነተኛ ዋጋም እርሱን ማወቄ ነው፤ ደህና አድርጌ
አመዛዝኜዋለሁ” እንደምትሉት አይደለም አለ። ባብ ውሸተኛ
እንደሆነ ለማሳመን ከመጀመሪያ እስካሁን ድረስ ያሉት እንዲሁም
ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ጭምር በየተራ ካርባን አሊን ከዕምነቱ ለማላቀቅ
አንድ ሌላ የመጨረሻ ሙከራ አደረጉ። በዚህም ጊዜ ክብርና ሽልማት
የሚሰጡት መሆኑን፣ ይህን እምቢ ብሎ በዕምነቱ ከጠነከረ የሚገሉት
መሆኑን ገለጹለት። ለእርሱ ግን ማስፈራራቱ ምንም ስሜት
አልሰጠውም።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩም ኮርባን የሚለውን ካዳመጠ በኋላ
“ቃልህ የእግዚአብሔር መሆን አለመሆኑን አላወቅሁም። ባለህ
ክብርና ማዕረግ ምክንያት በአንተ ላይ የሞት ፍርድ ማስተላለፍ
አልፈቀድሁም” አለ። “ለምን ታመነታለህ” ብሎ ኮርባን አሊ በጥሞና
ጠየቀው “የተወለድኩት ለዚህ ነው። እግዚአብሔር ይህን ዕውቀት
ስለሰጠኝ ዕድለኛ ነኘ። በዛሬው ቀን ለዕምነቴ ደሜን በማፍሰስ
አስመሰክራለሁ” ብሎ ቢነግረውም ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ስላላመነ፣
ኮርባን አሊ የሚከተለውን ጨምሮ ተናገረ። “አታመንታ፣
ስለአድራጎትህ እንደማልነቅፍህ ዕረፍቴ ያረጋግጥልሃል። ቶሎ ብለህ
ብትሠይፈኝ ምሥጋናዬ በጣም የላቀ ነው” አለው።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ በቁጣ “ከዚህ ቦታ ውሰዱት! ትንሽ ከቆየ
መተቱን ይጥልብኛል” ብሎ ተጠራጠረ።

ኮርባን አሊም ፈገግ አለና “የለም፣ ምትሐት ለምትለው
ማረጋገጫው አንተ ነህ። ይህም ምትሐት የንፁሃንን ልብ ብቻ
የሚማርክ ነው” ብሎ መለሰለት።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ተቆጥቶ ከመቀመጫው ብድግ አለ።
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ፊቱ ጠቁሮ መላ ሰውነቱ በፍርሐት እየተንቀጠቀጠ ጮክ ብሎ
“ከጎራዴ ፈንዜ በስተቀር ይህን ሕዝብ የሚያስታግሥ አይገኝም።
በቃ! እንደነኝህ ዓይነቱን የሚያስጠሉ ሰዎች ወደኔ ማምጣት
አያስፈልግም። ግትር ሃሳባቸውንና አቋማቸውን ለማሸነፍ ቃላት
ያንሳል። የእርሱን ዕምነት እንዲቃወሙ ለማስገደድ የምትችሏቸውን
ልቀቋቸው። እምቢ ያሉትን ግን አንገት አንገታቸውን ቁረጧቸው”
ብሎ ትዕዛዙን አስተላለፈ። በትዕዛዙ መሠረትም ወታደሮች ኮርባንን
እየገፈታተሩ ወደሚሠየፍበት ቦታ ወሰዱት።

ኮርባን አሊ ወደሚሠየፍበት ሥፍራ እንዳደረሱት በደስታ
ስሜት “ፈጥናችሁ ግደሉኝ! በዚህ አሟሟቴ የሚያቋርጥ የሕይወት
ፅዋ ታሰጡኛላችሁ! በዚህ አሁን በምታጠፉት የደበዘዘ ትንፋሽ
ምትክ የማፈቅረውን ማንም ሟች ልብ ሊያስበው የማይችለውን
ሕይወት ያቀዳጀኛል” ብሎ ተናገረ።

ብዙ ሕዝብ ተሰብስቦ ስለነበረም ኮርባን አሊ “በተስፋ
የሚጠበቀው በሽራዝ ከተማ በሚገኘው በባብ ሰውነት ውስጥ
ተከስቶ ይገኛል። ሰዎች ግን ለጥሪው ደንቆሮ ሆነውበታል።
አሽሟጣጭ ቃላቸውን የእርሱን ትምህርት ውጦታል። ጓደኞቹም
ይህን አሳዛኝ ትርኢት ከመመልከት ብለው ሸሽተውታል።
ሠልፈኞቹም የትልቁን አወዳደቅ መጨረሻውን ለማየት ጓጉተዋል”
ብሎ አስገነዘባቸው።

የተሰበሰቡት ሰዎች ግን “በለው! በለው! በለው!” ብለው
እየጮኹ “የእግዚአብሔርን ጠላት ግደለው” አሉ። ኮርባን አሊ
በሐዘን ስሜት ተነፈሰ “አቤቱ የዚህ ትውልድ እውርነት ምንኛ ነው፣
ነፍሴ በኃይል ተነፈሰች፣ ነገር ገን የሚያስደንቀው ደስታውን
የሚካፈል ሌላ ልብ አድናቆቱን የሚካፈል ሌላ አእምሮ አለማግኘቴ
ነው” ብሎ ራሱን ወደ ሰማይ ቀና በማድረግ ለሚያደርጉት ሁሉ
ይቅርታ እንዲያደርግላቸው እግዚአብሔርን ለመነላቸው።

ኩርባን አሊም የባብ አጎት ተገድሎበት ወደ ነበረው ቦታ
ቀረበ። በገዳዮቹ የተበታተነውን የባብን አጎት ሰውነት ባየ ጊዜ
በታላቅ ጥንቃቄ ቁርጥራጩን ሰብስቦ ካስተካከለ በኋላ ያን ሁሉ
የጭካኔ ድርጊት በመመልከት ገዳዩን ጠራው “ተጠጋኝና ድብደባህን
ቀጥል፤ ከታማኝ ወዳጄ ጋር ለመቆራኘት እፈልጋለሁ፤ ወደ
እግዚአብሔር መንግሥት ከእርሱ ጋር እንድገሠግሥም ይጠራኛል”
አለው።

ገዳዩም በለመደው አኳኋን በመጥረቢያ ራሱን ጨፍጭፎ
አንገቱን ቆረጠው። ገዳዩ በጭካኔ የኩርባንን ራስ ሲጨፈጭፍ
ተሰብሳቢ ሰዎች የገዳዩን ጭካኔ ባዩ ጊዜ የኃዘንና የተስፋ መቁረጥ
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ድምፅ አሰምተዋል።
ከሰባቱ ሰማዕታት ሌላው ደግሞ ሃጂ ሞላ እስማኤል ነበር።

እርሱም እንደ ቫሂድና ሞላ ሁሴን ኮዱስን ለማግኘት ወደ ታባርዚ
ለመሄድ እንደተነሣ በበሽታ ስለተያዘ እግቡ ሳይደርስ ቀረ።
ከሕመሙ በዳነ ጊዜ ግን ጓደኞቹ ተከበው መገደላቸውን ሰማ።
በጣም አድርጎ በሐዘን ቢዋጥም ራሱን በማፅናናት ዕምነቱን በተሟላ
ኃይል ያስተምር ጀመር። በቴሄራን ውስጥ ከነበሩት ባቢዎች ጋር ሆኖ
ትሕርቱን በሚያስፋፋበት ወቅት ከባብ አጎት እና ከሌሎቹም ባቢዎች
ጋር ተያዘ።

ሞላ እስማኤል ከሌሎች ጋር በቴሄራን ታሥሮ በነበረ ጊዜ
ለሌሎቹ የተሰጠው ዕድል አልተነፈገውም። የባብን ዕምነት
ካንቋሸሹና መጥፎነቱንም ከተናገረ የሚለቀቅ መሆኑን፣ ካለበለዚያ
የሚገደል መሆኑን በባለሥልጣናት ተነገረው።

እርሱ ግን “ዕምነቴን ላዋርድን!” እያለ በመጮኽ “በጭራሽ!
ዕምነቴን በግልጽ ለማወጅና ሕይወቴን ለባብ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ።
በተስፋ የሚጠበቀውን ስለመምጣቱ ካላወጅን ማን ያውጅልናል?
ሰዎችን ወደ ቀጥታው መንገድ ካልመራንና ከተኙበት ከሞት
እንቅልፍ ካላስነሣናቸው ይህን ማን ያደርግልናል? የእግዚአብሔር
መሣሪያዎች እነማን ናቸው? ማንም የሚችል ፀንቶ ወደኔ በመቅረብ
ጓደኛ ይሁነኝ” አላቸው።

ሞላ እስማኤል ወደሚሠየፍበት ሥፍራ በሚወሰድበት ጊዜ
ከዚያው ከተሰበሰቡት ሰዎች መካከል አንዱ “ከባብ ተከታዮች አንዱ
ይህ ነውን?” ብሎ ሲጠይቅ ሲሰማ፣ ሞላ እስማኤል ዘወር ብሎ
በመሳቅና “አዎን! የባብ ተከታይ ነኝ! እኔም ለናንተ ልሞትላችሁ ነው”
ብሎ መለሰለት።

በሕዝቡ መካከል ሲያልፍም እየረገሙ ድንጋይ ወረወሩበት
“የባብ ተከታይ! እብድ!” በማለት አሽሟጠጡት።

ሞላ እስማኤልም “በእርግጥ የባብ ተከታዮች ነን። እብዶች
አይደለንም፣ የእግዚአብሔር ሰዎች እንጂ፣ እንደናንተ ያሉትን
ለማነቃቃት ስንል ሀብታችንን፣ ሚስቶቻችንን፣ ልጆቻችንን፣
ሕይወታችንን ጭምር ተውን። በዓለም ላይ ላሉትና ለሚኖሩትም
ጭምር የተጨፈኑ ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱላችሁ ጥረት አደረግን።
አሁንም ቢሆን ልንሞት ፈቃደኞች የሆነው የእግዚአብሔር
መልዕክተኛ መምጣቱ እንዲገባችሁ ብለን ነው” ብሎ መለሰላቸው።

ቢሆንም ጥቂት የቅርብ ጓደኞቹ ተስፋ ባለመቁረጥ
ከተሰበሰበው ሕዝብ መካከል ወጥተው “ሞላ እስማኤል! በጣም
ቀላል ነገር ነው! እኔ አላምንም ብቻ ብትል ይበቃል” ብለው ባብን
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እንዲክድ ለመኑት። እርሱ ግን “ለሠላሳ ዓመታት ይህችን የተባረከች
ቀን ለማየት ስመኛት ቆይቻለሁ። ይህቺ ምኞቴ ሳትሳካልኝ ወደ
መቃብር እገባለሁ ብዬ ፈርቼም ነበር” አላቸው።

ሞላ እስማኤል ቀድመውት ወደ ተገደሉት ሁለት ሰማዕታት
ጓደኞቹ ፊቱን መልሶ “የተወደዳችሁ ጓደኞቼ! ጥሩ አድርጋችኋል፣
ቴሄራንን ወደ ገነት ለውጣችኋታል፣ እኔም ልከተላችሁ ነው” አለ።
ከዚያም ዓይኑን ወደ ሰማይ አቅንቶ “አቤቱ አምላኬ ምንም ብቁነት
ባይኖረኝም ነፍሴን ተቀበላት” ብሎ ጥምጥሙን ከራሱ አውልቆ
ለገዳዩ አንገቱን ከሰጠ በኋላ “ሥራህን ሥራ” ብሎ ነገረው። ገዳዩም
በለመደው አኳኋን እራሱን በመጥረቢያ ጨፍጭፎ ገደለው።

የሌሎቹ አራት ሰማዕታትም ግድያ በፍጥነት ተከናወነ።
የሰባቱ ጀግኖች ሬሣ ከቤተ- መንግሥቱ አጠገብ ተጣለ። ሕዝቡም
እንዲያያቸው ተጋበዘ። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች በአስከሬናቸው
ዙሪያ በየ-ቀኑ እየተሰባሰቡ ለአምስት ቀንና ሌሊት በእግራቸው
ረጋገጧቸው። ምራቃቸውንም ተፉባቸው።  አስከሬናቸውንም
በድንጋይ ወገሩት፣ ዕርግማንና ማሽሟጠጥም ከተቆጣው ሕዝብ
ወረደባቸው።

የኃይማኖት ባለሥልጣናትም አስከሬናቸው ለየብቻው
እንዳይቀበርም ከለከሉ። በመንፈስ ተሣሥረው በአንገት ቆራጩ ፊት-
ለፊት ተቃቅፈው እንደተንበረከኩትና በአንድነት እንደተሣሠሩ
ከከተማው ውጭ በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ተጣሉ።

የካምበሪጁ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የነበሩት ኢ.ጂ. ብራውን
ስለ እነኚሁ ሰባት የቴሄራን ሰማዕታት ጠቃሚ የሆነ አንድ ነገር
ገልጸዋል።

“እነዚህ ሰዎች በፋርስ ካሉ ከፍተኛ ሰዎች የተውጣጡ
ናቸው። ቀሳውስትና ነጋዴዎች፣ ባለሱቆችና የመንግሥት
ባሥልጣናትም በውስጣቸው ይገኛሉ። ሁሉም በከፍተኛ ደረጃ ላይ
የነበሩና አክብሮትም የነበራቸው ሆነውም እያሉ ኃይማኖታቸውን
በማስበለጥ ያለ ፍርሃት በፈቃደኝነታቸው ለሃይማኖታቸው
ተሠውተዋል” ፕሮፌሰር ብራውን ጽሑፋቸውን በመቀጠል “ይህ
ታሪካዊ ቀን ከሌላው ጊዜ ይበልጥ ለባብ ብዙ የምሥጢር ተከታዮች
አፍርቶለታል። በዚያን ዕለት ስለተፈፀመው ድርጊት ብዙ የተደጋገመ
ታሪክ ከዓይን ምሥክሮችና ከሌሎችም ከፍተኛ ባለ ሥልጣናት
ሰምቻለሁ” ብለዋል።
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የናይሪዝ ዕልቂት

ሞላ ሁሴንና ኮዱስ እንዲሁም ባቢዎቹ በታባርዚ ምሽግ
በተከበቡ ጊዜ ቫሂድ በቡርጁርድ በኩር ደስታን እየተዘዋወረ ያስተምር
ነበር። ሞላ ሁሴን ወደ ማዛንዳራን መሄዱ ነው የሚል ወሬ ቫሂድ
በሰማ ጊዜ ከርሱ ጋር ወደ ማዛንዳራን ለመጓዝ ፈለገ። ወደ ቴህራንም
ደርሶ አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ ላይ እንዳለ በድንገት ባሃኦላህን
ስላገኘው ወደ ሞላ ሁሴን ዘንድ ለመሄድ መዘጋጀቱን ነገረው።
ባሃኦላህም በዚያን ሰዓት ወደ ማዛንዳራን መሄድ በጣም
የሚያስቸግርና መንገዱ ሁሉ በወታደሮች የታጠረ መሆኑን ገልጾ
ቫሂድን ወደዚያ እንዳይሄድ  ከለከለው። ቫሂድም የባሃኦላህን ምክር
ተቀብሎ ጉዞውን አቋርጦ ለጥቂት ቀናት ከባሃኦላህ ጋር በየጊዜው
በመገናኘት ትምህርቱን አጠነከረ።

ቫሂድ እየዞረ ማስተማር በጣም ስለፈለገ ይህንኑ ለባሃኦላህ
ገለጸለት። ባሃኦላህም ሃሳቡ የሚደገፍ መሆኑን ስለገለጸለት ቫሂድ
ጉዞውን ወደ ያዝድ አመራ። ያዝድ ከመድረሱ በፊት እግረ-መንገዱን
በመጀመሪያ ካዝቪን ከዚያም ኩምካሽን፣ ኢስፋሃን፣ አርዳስታንና
አርዲስ በመሄድ የባብን መሠረታዊ ትምህርት አስተምሮ ብዙ
ተከታዮችን አፈራ።

ከዚያም ጉዞውን በመቀጠል ቤተ-ሰቡና አራት ልጆቹ
ወዳሉበት ወደ ያዝድ ከተማ ደረሰ። እንዳጋጣሚ ሁኖ የደረሰው
በኖሩዝ በዓል ቀን ስለነበረ ይኸውም የኖሩዝ በዓል ከእስላሞች በዓል
ቀን ጋር ስለተገጣጠመ የኖሩዝን በዓል ምክንያት በማድረግ በቤቱ
ውስጥ ትልቅ ግብዣ አደረገ። የከተማውን ባለሥልጣናት፣ ቀሳውስትና
ታላላቅ ሰዎችንም ጋበዛቸው።

በግብዣውም ላይ እንዳሉ አንድ አሽሟጣጭ የቫቢራያሺ
የተባለ የከተማው ባለሥልጣን “ንጉሡ እንኳን ይህን ያህል ግብዣ
አድርጎ አያውቅም፣ ከምናከብረው ብሔራዊ በዓል ሌላ አንተ በጎን
የምታከብረው በዓል አለህ መሰለኝ” በማለት ማሽሟጠጥ ጀመረ።
ሆኖም ይህ አነጋገሩ ሌሎች ተጋባዦችን ያላስደሰተ መሆኑን
ስለተረዳው ቫሂድ ከመምጣቱ ሕዝቡን ማረከው በሚል በመመቅኘት
ግብዣውን ጥሎ ወጥቶ ሄደ። ቫሂድን በጥብቅ ለመከታተልና
ለማሣሠር የሚቻልበትን መንገድ ለመፈለግ በሃሳቡ ያወጣና ያወርድ
ጀመር።

ቫሂድ በግዣው ላይ ስለባብ ኃይማኖት ለማንሣት ቦታው
አለመሆኑን በመረዳት የተወውን ነገር የናቫቢ ሽሙጥ በቫሂድ ልብ
ውስጥ እንደፈላ ውሃ ይፍለቀለቅ የነበረውን ስሜቱን አገንፍሎት
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ከመቀመጫው ብድግ ብሎ የባብን መሠረታዊ ትምሕርት
ለተሰበሰበው ሕዝብ ገለፀ። ስለ ኃይማኖቱ ከቅዱስ ቆርዓን አንዳንድ
ጥቅስ እየጠቀሰ ማስረጃም እያጣቀሰ  ለነበረው ሕዝብ ስላስረዳ
አብዛኛዎቹ ተጋባዦች ስለ ኃይማኖቱ ለማወቅ ፈለጉ። አንዳንድ
ባለሥልጣናት ግን የቫሂድን ሂደት በአጭሩ መቅጨት እንዳለባቸው
አሰቡ።

ቫሂድ ስለ ኃይማኖቱ የሰጠው መግለጫ ብዙውን
ባለሥልጣናትንና ሕዝብ የሳበ መሆኑን ወሬው ስለ ተሰማ በያዝድና
አካባቢው የነበሩት ሰዎች ኃይማኖቱን ለማወቅ በጣም ጓጉ።
ከአርዲካንና ከማሻድ እንዲሁም ሩቅ ከሆኑ መንደሮች ሁሉ ስለ
ኃይማኖቱ ለመስማት ወደ ያዝድ ይጎርፉ ጀመር። የቫሂድም ግቢ ሰው
ብቻ ሆኖ ግቢው ከመጥበቡ የተነሣ ግማሹ በግንቡ ላይና በቤቱ ጣራ
ላይ በመንጠልጠል መልዕክቱን ይሰሙ ነበር። በዚሁ ዓይነት ለአርባ
ቀንና ሌሊት ስለ ኃይማኖቱ ሲያስረዳ ቆየ። ሰዎቹም ስለ ኃይማኖቱ
አስተምሕሮ ከተረዱ በኋላ ኃይማኖቱን የተቀበሉት መሆኑንና ለዚሁም
ታማኝነታቸውን ለመግለጽ “ምን እናድርግ?” እያሉ በመደጋገም
ስለጠየቁ “ስለ ኃይማኖቱ አስተምሕሮ እያንዳንዱ ሰው መረዳት

እያለ መክሯቸዋል። በተጨማሪም ወደ የቦታቸው ተመልሰው
በየመንደራቸው እንዲያስተምሩ አስገነዘባቸው።

ቫሂድ በሕዝቡ ፊት በጣም ተደማጭና ትምህርቱ አስፈላጊ
መሆኑን ወሬው ከአገር አገር ስለ ተሰማ ናቫቢ ረዳሺ ሆዱ በንዴት
ተቃጥሎ የሚያደርገውን ስላጣ “በዚህ ዓይነት ብዙ ጊዜ መቆየት
ስለማይቻል ቫሂድ የዘራው ዘር ሥር ሳይዝ ከመጀመሪያውኑ ሥሩን
መንቀል አለብኝ። አለበለዚያ ከቆየ እሳቱ ተያይዞ ብዙ ነገር ያጠፋል”
ብሎ ከአማካሪዎቹ ጋር በቫሂድ ላይ ከዶለተ በኋላ ይህንኑ ሃሳብ
በዕድሜው ወጣት ከነበረው የያዝድን አውራጃ አስተዳዳሪ ለአካ ካን
ገልጾ ወታደሮች እንዲልክለት እርዳታ ጠየቀው። አካ ካን ዕርዳታው
የሚላክለት መሆኑን ስለ ገለጸለት የሠለጠኑ ወታደሮች እስከሚመጡ
ድረስ የከተማውን ሕዝብ ቀስቅሶ/አስተባብሮ የቫሂድን ቤት አስከበበ።
የቫሂድ ጓደኞች ተቆጥቶ የመጣውን ያን ሁሉ የከተማ ሕዝብ ሲያዩ
ተደናገጡ። የቫሂድ አሽከርም ሃሰን ፈረሱን አቅርቦለት እንዲያመልጥ
ጠየቀው። ቫሂድን ከበው ትምሕርቱን ይከታተሉ የነበሩት ሰዎች
በታላቅ ሐዘን ወደ ቫሂድ መለስ በማለት ምን ማድረግ
እንደሚገባቸው ጠየቁት። ቫሂድም “አትፍሩ! በአጭር ጊዜ ውስጥ
እነዚህ አሁን የከበቡን ሁሉ ይበታተናሉ” ብሎ ማስተማሩን ቀጠለ።

ምንም እንኳ የቫሂድ ቤቱ የተከበበ ቢሆንም በቤቱ መስኮት
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ላይ ሁኖ አንገቱን ብቅ አድርጎ ትምህርቱን ለመከታተል ለመጡት
ሰዎች አንዳንድ ያልገባቸውን ነገር ይገልጽላቸው ነበር። ከበታች ወደ
ቆመው ፈረሱም እያመለከተ “ይህ አጠገቤ የምታዩት ጎራዴ ባብ
የሰጠኝ ነው። ይህን ጎራዴ ይዤ በእነኚህ ወታደሮች ላይ ብነሣባቸው
ድምጥማጣቸውን አጠፋዋለሁ። ይሁን እንጂ፣ ጎራዴው የተሰጠኝ
ራሴን ለመከላከያ ብቻ ቢሆንም ልጠቀምበት የምችለው ግን በእኔ ላይ
በትር ሲያሳርፉብኝ ብቻ ነው።  በኔ ላይ ብትር ከማረፉ በፊት ግን
እንዳልጠቀምበት ተከልክያለሁ። ይህ የምታዩት ፈረስ ደግሞ
የቀድሞው ንጉሥ የሰጠኝ ፈረስ ነው። ስለ ኃይማኖቱ ያለአድልዎ
መርምሬ ውጤቱን ይዤለት እንድቀርብ ባዘዘኝ ጊዜ ተቀምጨበት ወደ
ጌታዬ ባብ ቤት የሄድኩበት ፈረስ ነው። ውጤቱም ይኸው
እንደምታዩት ሳትረዱት አልቀራችሁም። በእስላም ኃይማኖት ሊቅ
በመሆኔ ተመርጬ የተላክሁት ባብን ለመርታትና ተሸነፍኩ ብሎ
ካመነ በኋላ ወደ ቴሄራን ይዤው እንድሄድ ነበር። ነገር ግን አጠገቡ
ደርሼ ክርክሬን ስጀምር በመጀመሪያው ቀን አፌን ወደ መያዙ
ደረስኩ። በሁለተኛው ቀን ይኸው ሆነ። በሦስተኛው ቀን ችሎታዬ
አነስተኛ መሆኑን አውቃለሁ ብዬ የምፎክረው አለማወቄን
ስለተረዳሁ፣ ኃይማኖቱን በመቀበል እግሩን ለመሳም ተገደድኩ።
ከዚህን ጊዜ ጀምሮ ግን እርግጠኛው የእግዚአብሔር መልዕክተኛ
መሆኑን አውቄ ተቀብዬ ተከትየዋለሁ። ሕይወቴም ለዚህ ኃይማኖት
በመሠዋት ያልፋል” ብሎ ነገራቸው።

ይህን በነገራቸው ጊዜ የተሰበሰቡት ሰዎች በመናደድ እኛም
ለኃይማቱ መሠዋት አለብን በማለት በወኔ ተቁነጠነጡ። ቫሂድ
ሁኔታቸው ስላላማረው “ትዕግሥት ይኑራችሁ ለሁሉም እግዚአብሔር
አለ” ብሎ መክሯቸዋል። ቫሂድ ይህንኑ ትምሕርት በሚሰጥበት ጊዜ
ሳይታሰብ ሞሐመድ አብዱላ ከጓደኞቹ ጋር ብድግ ብሎ “ያ ሳሂ ቡዚ
ዛማኒ” ብሎ ቫሂድን በከበቡት ሰዎች ላይ ተነሣባቸው። ለሕይወቱ
ሳይሣሣ በቆራጥነት የተነሣ በመሆኑ እነኛን ትጥቃቸውን ያሳመሩትን
የናቫቪን አሽከሮች አጠቃቸው። መሣሪያቸውን እየወረወሩ መሸሸጊያ
ቦታ ሲፈልጉ ናቫቪ ይህንኑ ጥቃት ሰምቶ ለሕይወቱ በመፍራት በናሪን
ምሽግ መደበቁን በሽሽታቸው ወቅት ወታደሮቹ ስለሰሙ እነርሱም
በናሪን ምሽግ ውስጥ ገብተው ተሸሸጉ። ማታውኑ ሞሐመድ አብዱላ
ወደ ቫሂድ ዘንድ ተወስዶ ከተዋወቀ በኋላ ቫሂድ “ዛሬ የፈፀምከው
አድራጎት ወደፊት ከባድ ችግር እንደሚያስከትል ሳትረዳው

እንደሆነ በማስረዳት ላይ ነበርን። ሆኖም ይህችን ትንሽ አደጋ
ምክንያት በማድረግ ናቫቪ ሕዝቡን ለመቀስቀስ መንገድ አግኝቷልና
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አደጋ እንዲደርስብህ ስለማልፈልግ ዛሬውኑ ከዚህ ከተማ ውጣና ሂድ”
ብሎ አስጠነቀቀው። ሞሐመድ አብዱላሂ በግልጽ ለቫሂድ
ባይነግረውም በበኩሉ “ጓደኞቼን ትቼ የምሄድበት ምክንያት የለም፣
የኔ ሕይወትና የሌሎቹ ጓደኞቼ ሕይወት ልዩነት ምንድነው!” ብሎ
አስተዳዳሪውና ወታደሮቹ ወደተደበቁበት ምሽግ ሄዶ እንዳይወጡ
ይከላከል ነበር።

በመካከሉ ናቫቪ ሕዝቡን ቀስቅሶ የቫሂድን ቤት ሊከብ ሲል
ቫሂድ ከዚህ ቀደም በታባርዚ ምሽግ ይከላከል የነበረው ሠይድ
ካሃልዳርን ጠርቶ በከተማው ውስጥ እየዞረ “እኔ በማንም ሰው ላይ
ለመነሣት አልፈልግም፣ እኔን ለማጥቃት የሚነሡትን ወታደሮች ግን
እበታትናቸዋለሁ። ባለሥልጣናቱና ወታደሮቹ ከኔ ጋር ያላቸውን
ንግግርና ሥምምነት ረስተው የናቫብን ሹክሹክታና ውሸት ብቻ
የሚሰሙ ከሆነ ሰባት ባቢዎች ብቻ ልኬ አዋርዳቸዋለሁ” ብሎ
ለሕዝቡ እንዲገልጽ አዘዘው።

በትዕዛዙ መሠረት ሠይድ ካሃልዳር በናሪን ምሽግ ላሉት
ሰዎች ከቫሂድ የተላከውን መልዕክት ሲገልጽ፣ በምሽጉ ውስጥ ያሉት
ሁሉ ቫሂድን አንወጋም ብለው ጎራዴያቸውን ወረወሩት። ናቫብ ይህን
ሂደት እንደተመለከተ “ዕቅዴ ሊፈርስ አይደለምን” ብሎ ሌላ ዘዴ
በመፈለግ “ቫሂድንስ አንወጋም አልን፣ ስንወጣ ግን ሞሐመድ አብዱላ
እኛን ለመጨፍጨፍ ታጥቆ የሚጠብቀን መሆኑን ረስታችሁታልን?
ባይሆን እንኳን መንገድ ለማስለቀቅ ሲባል በራችን ላይ ያለውን
ተዋግተን ነፃ እንሁን” ብሎ አግባባቸው።

ምንም እንኳ የናቫብ ዓላማው ባይገባቸውም ሃሳቡን
አንቀበልም ያሉ እንደሆነ የሚበሳጭ መስሏቸው ከሞሐመድ አብደላ
በቁጥር ጥቂት ሰዎች ጋር ውጊያ ጀመሩ። ሞሐመድ አብደላም
ወታደሮቹን ሲያባርር ናቫቪ ፋታ ስለአገኘ ምሽጉ ተከፍቶ በሞሐመድ
አብደላ ላይ እንዲተኮስ አዘዘ። በትዕዛዙ መሠረት በሩምታ ሲተኩሱ
ተባራሪ ጥይት የሞሐመድ አብደላን እግር ሲመታው ወደቀ። በዚህን
ጊዜ ሞሐመድ አብደላን ከወደቀበት አንሥቶ ወደ ቫሂድ መኖሪያ ቤት
ሲወስደው “ጨርሱት!” የሚል ድምፅ ከናቫቪ ስለተሰማ ወታደሮቹ
ለመግደል ተከታተሉት።

የቆሰለው ሞሐመድ አብደላ ሳይዙት ቫሂድ ቤት ደረሰ።
በበሩ ላይ ወታደሮቹ ቆመው “አምጡት!” በማለት ወደ ቫሂድ ቤት
ለመግባት ሲጋበዙ የማየሸሃድ ሊቅ የነበረ በፈቃዱ የቫሂድ ዘበኛ ሆኖ
ይሠራ የነበረ የወታደሮቹ ሁኔታ ስላላማረው ቫሂድን አስፈቅዶ
ስድስት ባቢዎችን አስከትሎ ወደ ወታደሮቹ ገሥግሶ ሰባቱን ከገደለ
በኋላ የቀሩትን አባረራቸው። ሞሐመድ አብዱላም በሰላም በቫሂድ
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ቤት ቁስሉ እስኪሻለው ድረስ ከታከመ በኋላ ወደ መጨረሻው ላይ
እያገገመ እያለ በጠላቶቹ እጅ ተይዞ በሠማዕትነት አርፏል።

ማታውኑ ቫሂድ ባቢዎቹን ሰብስቦ ናቫቢ ከእንግዲህ ወዲህ
እርሱንና ባቢዎቹን ገድሎ ካልጨረሰ በስተቀር እንደማይተኛላቸው
ካሳሰበ በኋላ ማታውኑ ከከተማው ወጥተው በየቦታው እንዲበታተኑ
አዘዘ። እርሱም በበኩሉ ሚስቱ ልጆቹን ይዛ ወደአባቷ ዘንድ
እንድትሄድ፣ ንብረቱ ደግሞ ባለው ሁኔታ እንዲቆይ አድርጎ ከዚያ
በኋላ የባብን ጽሑፍ ለአሽከሩ ለሃሰን ሰጥቶ ይኸው ሃሰን በውድቅት
ሌሊት ተነሥቶ ከከተማው ውጭ በሚገኘው ወደ ሜህሪዝ
በሚወስደው መንታ መንገድ ላይ እንዲጠብቀው አዞት፣
እንዳይጠራጠሩትም አስጠነቀቀው።

ሃሰን በቫሂድ ትዕዛዝ መሠረት በእኩለ ሌሊት ላይ ተነሥቶ
በፈረስ ተቀምጦ ጉዞውን እንደቀጠለ ከከተማው ጠባቂ ወታደሮች
ጩኸት ሰማ። የያዙት እንደሆነ የያዘውን ጽሑፍ እንደሚነጥቁት
በመረዳት የቫሂድን ትዕዛዝ ሳይከተል በራሱ ሃሳብ በማያሠጋ መንገድ
ለመጓዝ ወሰነ። በከተማው ውስጥ-ለውስጥ በደባቃ መንገድ አድርጎ
ሲሄድ የከተማው ጠባቂ “የቫሂድ አሽከር ያውና!” በማለት እየጮኸ
እንዲይዙት ስላሳሰበ በሃሰን ላይ ተኩሰው ፈረሱን ገድለው ራሱን
በሕይወት እንዳለ ያዙት።

ቫሂድ በሌሊት ተነሥቶ ሁለት ልጆቹን ከእናታቸው ጋር ትቶ
ሌሎቹን ሁለት ልጆች ሰይድ አሕመድንና ሰይድ ማህዲን ከሁለት
ባቢዎች አለም ሪዛ እና ጎላም ራዲህ ሱቺክ እንዲጠብቋቸው አድርጎ
ከሃሰን ጋር ወደ ተቃጠሩበት ቦታ ገሥግሶ እንደደረሰ፣ በመንተያው
መንገድ ላይም ሃሰንን ስላጣው በጠላቶቹ ሳይያዝ አይቀርም ብሎ
ተጠራጠረ። ተዋግቶ ሃሰንን ለማስለቀቅ ፈልጎ የማይሆን መሆኑን
ስላወቀ ሃሳቡን በመግታት መንገዱን ቀጠለ። በእርግጥም ቫሂድ
እንዳለው በበነጋታው ሃሰን ምን እንደሆነ ሰው ጠይቆ ሃሰን
በእንብርክኩ በመንገድ ላይ እንዲሄድ ከተደረገ በኋላ በመድፍ አፍ
ላይ ታሥሮ ተተኩሶ በጥይት ብትንትኑ መውጣቱን ሰማ።
የአሟሟቱም ሁኔታ እንደሚከተለው ነው “ጀርባውን ወደ መድፉ አፍ
አዙራችሁ እሠሩት!” ብለው ባለ ሥልጣናቱ ትዕዛዝ ሲያዙ “የለም!
እባካችሁ እንደዚህ አታድርጉኝ” በማለት ሃሰን ለመናቸው። ልመናው
ጥብቅ በመሆኑ መኮንኑ ተቆጣ። ሃሰን ግን “ጀርባዬን ወደ መድፉ
አዙራችሁ አትሠሩኝ፣ ይልቁንስ ጥይቱ ሲተኮስብኝ እንዳየው ፊቴን
ወደ መድፉ አፍ አዙራችሁ እሠሩኝ” በማለት ለመናቸው።

በሃሰን ረጋ ያለ መንፈስና ባሳየው ደስተኛነት መድፈኛውና
ሌሎች በታዛቢነት ይመለከቱ የነበሩትን ሁሉ አስደንቋቸው



109

“በእንደዚህ ያለ አስደንጋጭ ጊዜ ደስታ የሚታይበት ምንኛ ታላቅ
ዕምነትና የጠነከረ ወኔ ቢኖረው ነው?” በማለት አደነቁት።

የቫሂድ ከያዝድ መሄድ ጠላቶቹን በይበልጥ አናደዳቸው።
ርሱንም ያገኙት መስሏቸው ወደ ቤቱ ሄደው ንብረቱን ሁሉ እንዳለ
አቃጠሉበት። ቫሂድ ጠላቶቹ ንብረቱን በሚያቃጥሉበት ወቅት ርሱም
ጊዜ በማግኘት መንገዱን ወደ ናይሪዝ በማምራት በእግሩ ከሃያ አንድ
ኪሎሜትር ርቀት በላይ በሌሊት ተጉዞ በአንድ ተራራ አጠገብ
በምትገኝ አንዲት መንደር ደርሶ ዕረፍት አድርጓል። ቫሂድ ወደ
መንደሩ መድረሱን ወንድሙ ስለሰማ ቫሂድ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ
በምሥጢር ይዞለት እየሄደ ይረዳው ነበር።

ቫሂድ ያዝድን ለቆ በሄደበት ዕለት ናቫቢ ቫሂድን
እንዲከታተሉ ያዘዛቸው ወታደሮች ወደዚያች መንደር ደርሰው ቫሂድ
ያለበትን ቦታ ጠይቀው ለማግኘት ስላልቻሉ የወንድሙንም ቤት
ፈትሸው ስላጡት በቁጭት የወንድሙን ንብረት ያገኙትን ሁሉ
ዘርፈው ወሰዱበት።

ቫሂድ መንገዱን በመቀጠል በሩሳ በኩል አድርጎ ትምሕርቱን
ላገኘው ሁሉ እያስተማረ በናይሪዝ አውራጃ ግዛት ውስጥ በምትገኝ
አንድ ፋኒዝ በምትሰኝ መንደር ሲደርስ ለጥቂት ቀናት ለማረፍ ፈለገ።
የርሱ ወደ ናይሪዝ መምጣቱ ሲሰማ ግማሹ በሌሊት ግማሹ በቀን
ወደሚገኝበት መንደር በመጓዝ ሊቀበሉትና ለኃይማኖቱ ከፍተኛ
ስሜት እንዳላቸው ለመግለጽ ወደፋኒዝ ተጓዙ። ከእነኚሁ ውስጥ
የናይሪዝን አስተዳዳሪ ዜይኖል አብዲን ካንን ሳይፈሩ ወደ ቫሂድ
የመጡት የሃገሪቷ ታላላቅ ታዋቂ ሰዎች፣ አማቹ ሃጂ ሻይል አብደል
አሊ ከመቶ በላይ ተማሪዎቹ ጋር፣ ሰማኒያ ዓመት የሞላው አብደል
ሁሴን፣ ኩትብ ከዘመዶቹ ጋር፣ የአስተዳዳሪው ዘመድ ሚርዛ አብደል
ካዚም ሐጂ ሞሐመድ፣ ታዚ ሚርዛ ናውሪና ሚርዛ አሊ ሪዛ ነበሩ።

ዜይኖል አብዲን ካን ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ሰዎች ቫሂድን
ለመቀበል መሄዳቸውን ሲሰማ ወደ የመጡበት ከተማቸው በአስቸኳይ
እንዲመለሱ፣ ትዕዛዙን የማይፈጽሙ ከሆነ ግን ሚስቶቻቸውንና
ንብረቶቻቸውን የሚወስድባቸው መሆኑን ገልጾ መላክተኛ ላከባቸው።
ይሁን እንጂ ከመጭዎቹ አንዳቸውም የርሱን ትዕዛዝ ከቁም ነገር
የቆጠረው ስላልነበረ ይኼ ዜይኖልን በጣም አድርጎ አስቆጣው።

ቫሂድን አደጋ ይደርስበት ይሆናል በማለት ወደ ናይሪዝ
ከተማ በሚያደርገው ጉዞው ላይ አስፈላገውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ፣
አስተዳዳሪው በርሱ ላይ አደጋ ለመጣል የተነሣ መሆኑን የተቀበሉት
ሰዎች ሁሉ ገለጹለት። ቫሂድ ግን ዓላማውን ሳይለቅ ወደ ናይሪዝ
ጉዞውን በመቀጠል ከጥቂት ቀን ጉዞ በኋላ ከከተማው ደረሰ። አቧራ
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የጠጣውን ልብሱን ለመለወጥ እንኳ ጊዜ በማጣት ወደ መሥጊድ ሂዶ
የከተማው ሰዎች እንዲሰበሰቡ ካደረገ በኋላ የባብን መሠረታዊ
ትምህርት በማይገታው አንደበቱ እየነገረ አስተማረ።

ተጋባዥ ሰዎቹ ሁሉ በትምሕርቱ ስለ ተመሰጡ በዚያውኑ
ዕለት ብቻ ከአንድ ሺህ አምሥት መቶ ሰዎች በላይ ኃይማኖቱን
ተቀበሉ። ቫሂድም “ስለ ትምሕርቱ መረዳታችሁ ደስ ብሎኛል፣
እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ እመኝላችኋለሁ። እናንተም
ተረድታችሁልኛል። በእናንተ መካከል በመገኘቴ ምክንያት
አስተዳዳሪው እናንተን ያጎሳቁላችኋልና መሄድ አለብኝ” አላቸው።

እነርሱ ግን በአንድ ቃል “ከአንተ መለየት አንፈልግም፤
ዓምላክ ለሚመጣብን ችግርና ሥቃይ ኃይሉን እንዲሰጠን
እንለምናለን” በማለት ተለይቷቸው እንዳይሄድ ከጠየቁት በኋላ
ተያይዘው ወደ ቤቱ ሄዱ።

ዜይኖል አብዲን ካን ቫሂድ በግዛቱ ውስጥ እያስተማረ
መሆኑን ወሬው ወዲያውኑ ስለደረሰው በሁኔታው በጣም በመናደድ
ቁጭቱን ለመወጣት መንገድ ቢፈልግ ስላጣ በኃይል መጠቀሙ
የሚያዋጣው ስለመሰለው ከሺህ በላይ የሠለጠኑ ወታደሮች መቅጠር
ጀመረ።

ይህንን ቫሂድ እንደሰማ የከሃጂህን ምሽግ እንዳይዝና
የባቢዎቹ ሃላፊ ሁኖ ምሽጉን እንዲያጠናክር ሼህ ሃድን አዘዘው።
አስተዳዳሪው ወታደሮቹን ካዘጋጀ በኋላ ወደ ቫሂድ ቤት ሂደው ተኩስ
እንዲከፍቱ አዘዘ። በትዕዛዙ መሠረት ወታደሮቹ ቫሂድ ቤት
እንደደረሱ ሰማንያ ዓመት የሞላው አብዱል ሁሴን በቫሂድ ቤት ጣሪያ
ላይ ሁኖ ፀሎት ሲያደርስ ስላዩት ከባቢዎቹ አንዱ ነው በማለት
ተኩሰው ቀኝ እጁን አቁስለውት፣ ርሱም ብዙ ደም ፈሶት ስለነበረ
ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሞተ።

ይህ ድንገተኛ ውጊያ በምሽጉ ውስጥ ሲካሄድ፣ ባቢዎች ነን
የሚሉ የነበሩትን አማኞች ያስደነገጠ ስለሆነ ስለ ኃይማኖቱ ተልዕኮ
ምንነት ጥልቀት ስላልነበራቸው፣ ለኃይማኖቱ የሚያደረጉትን ትግል
ትተው ወደ ጠላቶቻቸው ጎራ ገብተው በመሰለፍ ባቢዎቹን መውጋት
ጀመሩ። ቫሂድ ባቢዎቹ ስለኃይማኖቱ በደንብ መረዳታቸውን
ስለተጠራጠረ ፈረሱን ይዞ ቤቱን ለቆ በመውጣት መኖሪያውን
በምሽጉ ውስጥ አደረገ።

የእርሱ ወደ ምሽጉ መሄድ ዜይኖል አቤዲን ካንን ስላሠጋው
ወንድሙን አሊ ኤስጋኸር ካን ከአንድ ሺህ ወታደሮች ጋር በመሆን
እንዲወጋው አዘዘ። አሊ ኤስጋኸርም ቫሂድንና ተከታዮቹን ሊወጋ
ምሽጉን ከቦ ባለው መሣሪያ ሁሉ ቢጠቀምም ቫሂድ ጥቂት የሚሆኑ
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ባቢዎችን ብቻ ልኮ ወታደሮቹን በታተናቸው። በዚህ የውጊያ ወቅት
ሦስት ባቢዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል።

ቫሂድ ከናይሪዝ አስተዳዳሪው ጋር ያልተግባባ መሆኑን
የሺራዝ አስተዳዳሪ ልዑል ፌርዝ ሚርዛ በሰማ ጊዜ “ምሽጉን
ድምጥማጡን ማጥፋት አለባችሁ” ብሎ ለናይሪዝ አስተዳዳሪ
መልዕክት ላከበት። የናይሪዝ አስተዳዳሪም በበኩሉ አንድ ሰው
መላክተኛ ወደ ቫሂድ ልኮ “ያቀጣጠልከውን እሳት ለማጥፋት
እንዲቻል ምሽጉን ለቀህ ሂድ። ግን አንተም ሆነ ባቢዎቹን ከምድረ-ገጽ
አጠፋችኋለሁ” ብሎ እንዲነግረው አዘዘው።

መላክተኛውም በትዕዛዙ መሠረት እንዲፈጽም ለቫሂድ
ቢነግረው ቫሂድ “የሞሐመድን ዛፎች ለማጥፋት ለምን ትሞክራላችሁ?
ውሃ አጥተን እንድንሞት ምሽጋችንን ከባችኋል። እኛ ግን
በእግዚአብሔር ኃይል እንኖራለን፣ በእኛ ላይ አደጋ እንጥላለን ብትሉ
ሰባት ሰዎች ብቻ በመላክ የእናንተን ብዙ ወታደሮች
ድምጥማጣቸውን እናጠፋለን” ብሎ እንዲነግረው መልሶ ላከው።
ቫሂድ ለአስተዳዳሪው ለላከው መልዕክት መልስ ስላላገኘ ጥቂት
ወጣት ባቢዎች መርጦ የከበቡትን ወታደሮች እንዲወጉ አዘዘ።
የጦርነት ልምምድ የሌላቸው እነኝህ ወጣት ልጆች ከወታደሮቹ ጋር
ውጊያ ገጥመው አሊ አልጋኸር ካንን ገድለው ሁለት ልጆቹን
ማርከዋል። ዛይኖል አቤዲን ካንም ውርደት ደርሶበት እንዲሸሽ
አድርገውታል።

የናይሪዝ አስተዳዳሪ ባቢዎቹ ወግተዋቸው የተሸነፉ
መሆናቸውን በመግለጽ ሁኔታውን በሙሉ ለልዑሉ ነግሮ መድፍና
ጠመንጃዎች ከሙሉ ትጥቅ ወታደሮች ጋር እንዲልክለት ለመነው።
ዘይኖል አብዲን ካን እንደገና ብዙ ወታደሮች እንዲልክለት ልዑሉን
ለምኖት ችላ ስላለው መማለጃ እንዲሆን ብዙ ሺህ ገንዘብና በወርቅ
ኮርቻ የተንቆጠቆጠ የራሱን ፈረስ  ለልዑሉ እንዲሰጥ ሞላ ባኪርን
ወደ ልዑሉ ላከው።

ሞላ ባኪርም በዚህ በወርቅ ኮርቻ በተንቆጠቆጠ ፈረስ ላይ
በሃዳቨታክ አድርጎ ጉዞውን ቀጠለ። ሃዳቨታክ ሲደርስ አረፍ ለማለት
ወደ ጓደኛው ሼህ ኩል እስላም ድንኳን ዝንድ ሄደ። ፈረሱን በአንድ
ዛፍ ቅርንጫፍ ላይ ሸብ አድርጎ ድንኳኑ ውስጥ ከገባ በኋላ ከሼህ ኩል
እስላም ጋር ሲጨዋወት ቫሂድ ፈቅዶለት ወደ ናፍሪክ በመመለስ ላይ
የነበረ በጣም ደፋር የሆነው ሐጂ ሴይድ እስማኤል በዚያው በድንኳኑ
አጠገብ ሲያልፍ ይህን በወርቅ ኮርቻ የተንቆጠቆጠ ፈረስ ተመለከተ
“ይህ ፈረስ የማነው?” ብሎ ጠይቆ ሲረዳ ጎራዴውን በመምዘዝ
በድፍረት ወደ ድንኳኑ አምርቶ የድንኳኑን ባለቤት “ያ ሳሂ ቡዚ
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ዛማኒ” ብሎ ሸሽቶ የመጣውን ወስላታ ሁለት እጁን አሥረህ ስጠኝ
ብሎ ሼህ ኩል እስላምን አስፈራራው። በጥያቄው መሠረት ሼህ ኩል
እስላም የሞላ ባኪርን ሁለት እጁን ጥፍር አድርጎ ካሠረው በኋላ
ትቶት፣ ሰይድ እስማኤል ከሌላ ሰው ጋር አድርጎ ወደ ቫሂድ ላከው።
ቫሂድም ምሕረት ሊያደርግለት ሲል ሞላ ባኪር ብዙ ስለተናገረና
ጠባዩን ስላላስተካከለ በሞላ ባኪር አድራጎት ስለተናደደ በአንድ ባቢ
ተገደለ።

ቫሂድ በበኩሉ ምሽጉ እንዲጠነክር የውሃ ጉድጓድ
እንዲቆፈርና ይዘውት የመጡትን ድንኳን ከግንቡ ውጭ እንዲተክሉ
አዝዞ በተጨማሪም ለእያንዳንዱ አንዳንድ ሥራ አከፋፈለ። ዘይኖል
አቤዲን ካን አሁንም አጥብቆ ልዑሉን ስለጠየቀ ልዑሉ አብዲል ካን
ጃውል ሙልክም ከብዙ መኮንኖችና ወታደሮች ጋር ወደ ናይሪዝ ሂዶ
ናይሪዝም እንደደረሰ ጠንካራ ሰዎች በመቅጠር ቫሂድን እንዲወጉ
አዘዘ። ወታደሮቹም እንደደረሱ ቫሂድ ያለበትን ምሽግ ዙሪያ ጉድጓድ
ቆፍረው ወታደሮች ቁፋሮውን እንደጨረሱ ተኩስ ከፈቱ። በተኩሱ
መካከል ዘብ ቆሞ ይጠብቅ የነበረውን የቫሂድን አሽከር ፈረስ
ከመግደሉም ሌላ ከጥይት ተኩሱ መብዛት የተነሣ የምሽጉን በር
ሰባበረው። ባቢዎቹ ትዕግሥታቸው ስላለቀ ሊወሩ ከመጡት መካከል
አንዱን የወታደሮቹን መኮንን ተኩሰው ገደሉት። በዚህም ምክንያት
የወታደሮቹ አዝማች አለቃቸው ስለተገደለ አውራ ያጣ የንብ ስብስብ
ይመስል በየቦታው ተበታተኑ።

በማግሥቱ ቫሂድ ኮሊም ሪሂዩ ያዝዲንን ጠርቶ አስራ አራት
ባቢዎች መርጦ ጠላቶቻቸውን እንዲያባርር አዘዘው። ከቫሂድ ጋር
የነበሩት ሰዎች አብዛኛዎቻቸው ዕድሜያቸው ወደ ሰባ የሚጠጉ
የነበሩና ከእነርሱም ውስጥ አስራ ሦስቱን መርጦ አስራ አራተኛው
ዘጠና ዓመት ዕድሜ የነበረው ጫማ ሰፊ በራሱ ፈቃድ ከእናንተው
ጋር መሰለፍ አለብኝ ብሎ ስላስቸገረ ርሱም ተጨምሮ ምሽጋቸውን
ለቀው ከወታደሮቹ የሚተኮሰውን ጥይት ከምንም ሳይቆጥሩ
ወደሚተኩሱባቸው ወታደሮች አቅጣጫ ገሠገሡ።

የናይሪዝ ሴቶች በየጣሪያው ላይ ሁነው በመመልከት
ባቢዎቹ በሚያደርጉት የጀግንነት ውጊያ እየተደነቁ እንዲያውም
ባቢዎቹን ከማበረታታትም አልፈው በወራሪ ወታደሮቹ ላይ
በድርጊታቸው እንዲያፍሩና እንዲሸማቀቁ የማንኳሰስ ቃላት
ይወረውሩባቸው ነበር። ይህ በወታደሮቹ ላይ የተሠነዘረው የማንኳሰስ
ቃላት የወታደሮቹን ስሜትና ኃይል አስቀንሶ ነበር ለማለት
አስደፍሯል።

የጥይቱ እርሳስ አየሩን እየሰነጠቀ ሲሄድ፣ ጎራዴ ከጎራዴ
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ሲፋጭ፣ እንደ ሁኔታው፣ ሰው ይቅርና የሠፈሩ አካባቢ ቤቶች እንኳ
ከመደምሰስ ድነው ቆመው ይታያሉ ተብሎ አልተገመተም ነበር።

በዚህ ዓይነት ውጊያው ስምንት ሰዓት ያህል ከፈጀ በኋላ
የሚያስደንቀው ነገር አጥቂዎቹ ወታደሮች በእነኛ ደካማ ሽማግሌዎች
አሸናፊነት ውጊያው ተጠናቆ ተሸንፈው ሸሹ። የቆሰሉትም ወታደሮች
በውጊያው ሜዳ ላይ ሁነው ግማሾቹ ውሃ ስጡን ሲሉ ግማሾቹ ደግሞ
በወንድ ዓምላክ ጨርሱን እባካችሁ ይሉ ነበር። እነኝህም የቆሰሉት
ወታደሮች ከሠላሳ በላይ እንደነበሩ ይገመታል።

ዘይኖል አቤዲን ካን በትክክል መሸነፉን በመረዳት
ወታደሮቹም ፈሪዎችና ለወታደርነት ብቁ አለመሆናቸውን ስለተረዳ
ሌላ የማታለል ብልሃት በመፈለግ፡-

“የኃማኖታችሁን ትክክለኛ ዓላማውን በማወቅ የእስላምን
ኃይማኖት አዋርደዋል በማለት በአንዳንድ ተንኮለኞች ተመርተን
የፈፀምንባችሁ አደጋ አሳዝኖናል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ
እንደተረዳነው ሃሳባችሁ ወደ ፖለቲካ ሳይሆን ኃይማኖታችሁን
ለማስረዳት ብቻ መሆኑን ተረድተናል። ትምሕርታችሁም ከእስላም
ኃይማኖት ውጭ አለመሆኑን ተረድተናል። የናንተ ሃሳብ
የእግዚአብሔር መልዕክተኛ መምጣቱንና የእስላም ኃይማኖትን
የሚከተሉ ሁሉ ይቀበሉት የሚል ነው። ይህንን ሰው እንድናምንበት
ለማድረግ የምትሞክሩ ስለሆነ ከምሽጋችሁ ጥቂት ሰዎች ተወክለው
በመምጣት ስለ እግዚአብሔር ድጋሚ ክሰት ካላስረዳችሁን በስተቀር
ይህንን ሰው ለመቀበል ያዳግተናል። ካስረዳችሁንና ዕውነተኛ መሆኑን
ካረጋገጥን ኃይማኖቱን አምነን እንቀበላለን፤ ከዕውነት መሸሽ
አንቸችልምና ሰዎች ተወክለው ወደ እኛ መጥተው ቢያስረዱን፤
የሚቻል ቢሆን መሪያችሁ በእስላም ኃይማኖት የተራቀቀ ስለሆነ እርሱ
ቢመጣልን የተሻለ ነው። ስለዚህም እናንተን አታለን አደጋ
የማንጥልባችሁ ለመሆኑ ምሥክራችን ይህ ቅዱስ ቁርዓን ነው”
በማለት ቅዱስ ቁርዓንን በመልክተኛ አስይዞ ላከ። ቫሂድም መጽሐፉ
እንደደረሰው ስሞ ከተቀበለ በኋላ “ዓላቸማው ምን እንደሆነ
ብረዳውም የጌታዬን ዕምነት ለእነርሱ መግለጽ ግዴታዬ ስለሆነ
ተቀብዬዋለሁ” በማለት ባቢዎቹ ምሽጉን እንዲለቁ አዝዞ አምስት
ባቢዎችን አስከትሎ ወደ ጠላቶቹ ምሽግ ሄደ። ከተከተሉት ባቢዎች
መሐከል ሞላ አሊ ሞዳህ ኔብ እና ከሃዲው ሀጂ ሰይድ አብዲ
ይገኙበታል። ዛይኖል አባዲን ካንም ከመኳንንቶቹ ጋር ሁኖ በክብር
ተቀበለው።

ቫሂድ በተዘጋጀለት ድንኳን ውስጥም በመግባት ከተቀመጠ
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በኋላ “እኔ የመጣሁት አምላኬ በላከው መሣሪያ ተከብቤ ነው። እኔ
የሞሐመድ ዘር አይደለሁምን ለምን ልትገሉኝ ታስባላችሁ ለምን
እንደገደል ትወጥናላችሁ፣ መብቴንስ ለመንካት ለምን ትፈልጋላችሁ?”
ካለ በኋላ ንግግሩን በመቀጠል ከቆርዓኑ ውስጥ አንድ አንድ ጥቅስ
እየጠቀሰ ስለ ኃይማኖቱ ገለጸላቸው። እነርሱ ግን ውጪ ውጭውን
ንግግሩን የሚሰሙ እየመሰሉ ከንፈራቸውን ሲመጡ ውስጥ ውስጡን
ግን ለካስ እንዴት አድርገን እንግደለው እያሉ መንገድ ይፈልጉ ነበር።

ለሦስት ቀንና ሌሊት በሚገባ አስተናገዱት። በስብሰባ
የሚያደርጉትን ፀሎትም እርሱ እንዲመራ እያደረጉ የሚያዳምጡት
መሰሉ። ባሁኑ ሰዓት በእርሱ ላይ ልምጭ እንኳ ቢያሳርፉ ባቢዎቹ
ከባድ ስቃይ እንደሚፈፅሙባቸው አወቁ።

ሃሳባቸውን በመለወጥ በእርሱ ላይ ሳይሆን በባቢዎቹ ላይ
በዘዴ አደጋ መጣል ሞክረው ሳለ በመዘጋጀት ላይ እንዳሉ ዘይኖል
አቤዲን ካን የማይችሏቸው መሆኑን በመግለጽ አስፈራራቸው። ሌላ
መንገድ ስላጡ ቫሂድ ለባቢዎቹ የወዳጅነት ስምምነት ላይ የደረሱ
መሆኑን ገልጾ ከምሽጉ ወጥተው ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ
እንዲያዛቸው ጠየቁት። በጥያቄው መሠረት ለመፈፀም ባይፈልግም
ስለተገደደ ሁለት ደብዳቤ ጻፈ አንዱ ደብዳቤ ከምሽጉ ወጥተው ወደ
ቤታቸው እንዲሄዱ የሚል ሲሆን ሁለተኛው ግን በግፍ ሊገድለዋችሁ
ስለሆነ እንዳትታለሉ የሚል ነበር።

እነኝህን ደብዳቤዎች ሐጂ ሰይድ አብዲ ሰጥቶ
የመጀመሪያውን ደብዳቤ በመቅደድ ሁለተኛውን ደብዳቤ ብቻ
ለባቢዎቹ እንዲሰጥ አስጠነቀቀው። ይህ ከሐዲ ሃጂ ሴይድ ካአዲ
ይህንን ምሥጢር ለዛይኖል አቤዲን ካን ገለጸለት። ዛይኖል አቤዲን
ካንም “ይህንን የመጀመሪያው ደብዳቤ ወስደህ የሰጠህ እንደሆነ
ሽልማት እሰጥሃለሁ” ብሎ ስለደለለው ወደ ባቢዎች ዘንድ ሄዶ
የመጀመሪያውን ደብዳቤ ሰጣቸው። ባቢዎችም ቫሂድ እንደዚህ ያለ
ትዕዛዝ የማይሰጥ መሆኑን ቢረዱትም ግን ትዕዛዝ ነውና ትዕዛዙን
ለማክበር ሲሉ ከምሽጉ በመውጣት ተበታትነው በየ-አቅጣጫቸው
ሄዱ።

ይህ የዕልቂቱ መጀመሪያው ሆነ። ወደ ከተማው ሊገቡ ሲሉ
የዛይኖል አቤዲን ወታደሮች በመንገድ ላይ ሸምቀው ይጠብቋቸው
ስለነበር ባቢዎቹን አጠቋቸው፤ ነገሩ ድንገተኛ ቢሆንባቸውም ባላቸው
መሣሪያ ማለት በጎራዴ፣ በዱላና በድንጋይ ተከላከለው ወደ ከተማው
በመግባት ተጠለሉ። ሆኖም በግርግሩ መካከል ጥቂቶች ባቢዎች
ተገድለዋል።

ዘካርያ ቋዲ ኳላይ የተባለ መኮንን ባቢዎች ወደ ተጠለሉበት
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ቦታ በመሄድ ተኩስ ስለከፈተ ሞላ ሁሴን የያዘውን ጠብመንጃ
በማለም ተኩሶ ዘካርያ ቋዲን  ከፈረሱ ጣለው። ወታደሮቹ በመደናገጥ
ቦታውን ለቀቅ ሲያደርጉ ባቢዎቹ ከቦታው ለመበታተን ጊዜ በማግኘት
በአንዳንድ ደባቃ ቦታ ተሸሽገው የአለቃቸውን መምጫ ወይም ትዕዛዝ
ይጠብቁ ጀመር። ዛይኖል አቤዲን ካንም አማካሪዎቹ ከዚህ በፊት
በቫሂድ ላይ አደጋ አናደርስም ብለው የሰጡትን መሃላ እንዴት
አድርገው እንደሚያፈርሱት እያሰቡ በመጨነቅ ላይ እንዳሉ በጣም
ጨካኝና ፈሪ የሆነው አባስ ኮሊ ካን የተባለ “የአገሪቷን ሕግ ሳይከተል
የቀረውን ሰው ለማሠርም ሆነ ለመግደል መሐላ አያግደኝም” በማለት
ሌሎች ሦስት ሰዎች መርጦ በቫሂድ ላይ ጉዳት እንዲፈፀምበት አዘዘ።
ወዲያውኑ ሦስቱ ሰዎች ወደ ቫሂድ ዘንድ ሂደው ከሦስቱ አንዱ
የቫሂድን የራሱን ጥምጥም መንጭቆ በማውለቅ በአንገቱ ላይ
አሠረው። ከዚያም በፈረስ ኮርቻ ላይ በማሠር በከተማው መንገድ ላይ
እንዲጎተት አደረገ። በስቃዩ መሐል እያለ “አባቴ! ተወዳጄ ጌታዬ!
ዓለምን ላንተ ብዬ እንደምተዋት ዕምነቴም ባንተ ላይ ብቻ መሆኑን
ታውቃለህን? ወደ አንተ ዘንድ ለመምጣት ቸኩያለሁ” ብሎ
ልመናውን ለእግዚአብሔር አቀረበ።

ሆኖም ባለሥልጣናቱ ቫሂድ መሞቱን ካረጋገጡ በኋላ
በሬሳው ዙሪያ በመዞርና በመደነስ የናይሪዝ ሴቶች ደስታቸውን
እንዲገልጹና ሕዝቡም በሬሳው ላይ ቆሻሻ እንዲከምር አስደረጉ።

ቫሂድ ያስተማረውን ትምሕርት ተከትለዋል የተባሉት ወደ
አምስት ሺህ የሚጠጉ ባቢዎች እየታደኑ በአገሩ ውስጥ የሚገኘው
የማሰቃያ መሣሪያ ሁሉ በእነርሱ ላይ እየተሞከረ በናይሪዝ መንገድ
ሁሉ ላይ ጎተቷቸው። ጥፍሮቻቸውን በመንቀል፣ ጀርባቸውን
በመግረፍ፣ አፍንጫቸውን በመብሳትና ገመድ ጨምረው በመጎተት፣
ሚስማር በእጃቸው ላይ በመቸንከር ገደሉዋቸው።

“የተረፉት ባቢዎች ወደ ሺራዝ ተወስደው ልዑሉ ፊርዝ
ሚርዛ በተገኘበት አንገታቸው እየተቆረጠ በራስ ቅላቸው ውስጥ ሣር
በመጎስጎስ እርስ በእርሳቸው በማሸካከም በራስ ቅሎቻቸው
ተጫወቱበት” በአንድ አፈ-ታሪክ መጽሐፍ ላይ እንደተገለጸው ።

ቫሂድ የተገደለው እ.አ.አ ሰኔ 29 ቀን 1850 ዓ.ም ነው።
እሱም በኒኮላስ መጽሐፍ ውስጥ “ዕድለ-ቢሱን እስኪሞት ደበደቡት፤
በድንጋይም ወገሩት፤ ከዚያም አንገቱን ቆረጡት፤ ቆዳውንም ገፈፉት፤
ሳርም ጠቅጥቀውበት ግዳያቸውን ለሺራዙ አስተዳዳሪ ላኩለት።
የቫሂድንና የጓደኞቹን ድምጥማጣቸውን ለማጥፋት ሲፈልግ ለነበረው
ለልዑሉ እንደስጦታ ጭንቅላቶቻቸው ተላኩለት። ትዕዛዙም በሚገባ
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ሥራ ላይ ለመዋሉ ማስረጃ ሆነው” ተብሎ ተጽፏል።
የባቢዎቹ ሬሳና ጭንቅላቶቻቸው ለልዑሉ ሲደርሰው ግብዣ

አደረገ። ስለዚያን ቀን ከተጻፈው እንደ ተረዳነው “በሽራዝ በሃገሩ
ክብረ-በዓል ቀን ሴቶች ሁሉ በባንዲራ አጊጠው የደስታ ቀን ሁኖ
በዓሉ በመከበር ላይ እንዳለ ሠላሳ ሁለት ግመሎች እያንዳንዳቸው
በግራና በቀኝ በኮርቻዎቻቸው ላይ የታሠሩ ሴቶችና ሕጻናት
እሥረኞችን ይዘው መጡ። በግመሎቹም ዙሪያ ወታደሮች የባብ
ተከታይ የሆነ ሰው የተቀላ ጭንቅላት የያዙ ረጃጅም ጦሮች ይዘው
ይጓዙ ነበር። ይህ አሰቃቂ ትዕይንት በዓሉን በማክበር ላይ የሚገኘውን
ሕዝብ ልብ በጣም አድርጎ ስለነካው እያዘነ ወደየቤቱ ተመልሷል”
ተብሏል።

ሜኸር አሊ ካን ግዳዩን ይዞ ወደ ልዑሉ ቤተ-መንግሥት
ሄደ። በቫሂድና በጓደኞቹ ላይ ባደረገው ኃይለኛ ግጥሚያ ራሱ
ስለፈፀመው ጀግንነት ለልዑሉ በመንገሩም ሌላ የእሥረኞችን ስም
አንድ በአንድ ጠራ “ልዑሉም ስለታላቅ ድሉ አመሠገነው፤ ሽልማትና
ማዕረግም እንደሚገባው ገለጸለት። ይሁን እንጂ ከጥቂት ቀን በኋላ
ምሥጋናው ርግማን ሆነ” ሜኸር አሊ ካን እነዚያን የተቆረጡ
የባቢዎች የራስ ቅሎች ለሺራዝ ልዑል ይዞ በሂደበት ጊዜ
ስለጉብዝናው እየጮኸ የምሥጋና ቃል የዘመረበት አንደበቱ በድንገት
ተዘጋ። ከንፈሮቹም ከመንቀሳቀስ በስተቀር ቃላት አይፈጥሩም። በሃገር
ውስጥ ያሉት የታወቁ ሃኪሞች ቢደክሙለትም ምንም መድኃኒት
ሊያድነው አልቻለም። እስከ ሞተበት ዕለት ድረስ ምንም መናገር
የማይችል ዲዳ ሆነ።

በዚያች በመጨረሻ ቀን ሊሞት አቅራቢያ ከበውት የነበሩት
ዘመዶቹና ባለሥልጣናት ከንፈሩን ሲያንቀሳቅስ አንድ ነገር
እንደሚናገር አዳመጡ። ጎንበስ ብለው የሚናገረውን ቃል ሲሰሙ
ከታመመ ጊዜ ጀምሮ ከሜኸር ካን ያልሰሙትን ድምፅ ሰሙ “የባብ
ተከታዮች! የባብ ተከታዮች!” እያለ ይናገር ነበር።

የባብ መሥዋዕትነት

በናይሪዝ በባቢዎች ላይ የተፈፀመው የጭካኔ አገዳደል
በፋርስ አገር ውስጥ ወሬው ሲሰማ ሕዝቡ በጣም አድርጎ አዘነ።
ሆኖም ምንም እንኳ የመንግሥቱ ወታደሮች ባቢዎችን ድል እያደረጉ
ቢገኙም ሞላ ሁሴንና ቫሂድ በጀግንነትና በቆራጥነት ተዋግተው
የመንግሥቱን ወታደሮች ድል ያደረጉበትን ጊዜ ሕዝቡ እያነሣ ያወራ
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ነበር። የሞላ ሁሴንና የቫሂድ ተከታዮች ለመሪዎቻቸው የነበራቸው
ክብር እንደ አንድ ምሳሌ ሆኖ ሕዝቡ ሳይማሩ የሠለጠኑ እያለ
አደነቃቸው። ባለሥልጣናቱም ሁሉ ይህን በሰሙ ጊዜ የሕዝቡ ሙገሣ
ስላስቆጣቸው ግድያው እንዲቀጥል አዘዋል። እንዲያውም ሃሳባቸውን
ወደ ባብ በማዞር “የዚህን ኃይማኖት ጮራ የፈነጠቀው በመንፈስ
ባቢዎቹን የሚመግበው ሰው ሰውነቱ በእሥር ቤት ይሁን እንጂ
ኃይማኖቱ በአገሩ ላይ ተሠራጭቶ ብዙ ተከታዮች ስላፈራ የኃይማቱ
እንቅስቃሴም እየተፋጠነ ስለሄደ የኃይማኖቱን እንቅስቃሴ ፍጥነት
ለመቅጨት የሚቻለው ኃይማኖቱን ያመጣውን ሰው ከምድረ-ገጽ ላይ
ዘሩን በማጥፋት ነው” ብለው ተመካከሩ “እርሱን ማጥፋት ምንጩን
ከላይ ገድቦ ከታች ያለውን ወንዝና አትክልት እንደማድረቅ ያሕል
ይቆጠራል” እያሉም ዶለቱበት “በዚሁ ሐሳብ ላይ ብዙ ምክር
ቢደረግበትም ግማሾቹ ባብን ማጥፋት ከሞሐመድ ትምሕርት ውጭ
ነው ሲሉ ግማሾቹ ደግሞ ባብን ካላጠፋን በአገሪቷ ላይ ሠላም
አይኖርም እኛም ሠላም አናገኝም” የሚል የተለየ ድምፅ ያለው ነበር።
ይሁን እንጂ ከባለሥልጣናቱ የበላዩን ቦታ የያዘው ጠቅላይ ሚኒሥትር
አማካሪዎቹ የሚሉትን ሣያስጨርስ ምክራቸውንም ከቁም ነገር
ሳይቆጥር የአድሂርባይጃን ገዥ የነበረውን በጠባዩና በአስተዋይነቱ
የታወቀውን ልዑል ናሻድ ሐምዚ ሚርዛንን ባብ ወደ ታብሪዝ
እንዲሄድ እንዲያደርግ አዘዘው። ይህንንም ያደረገው ወደ ቴሄራን
የመጣ እንደሆነ የባሰ ችግር ያመጣል ብሎ በማሰብ ነበር። ልዑሉም
ለባብ ከፍተኛ ፍቅር ስለነበረው ወደ ሀገሩ የሚመልሱት መስሎት
ተሰናብቶት በክብር አሣጅቦ የላከው ከመሆኑም በላይ ወታደሮቹ
ተጠንቅቀው እንዲይዙትም አዘዘለት።

ባብ ወደ ታብሪዝ እንዲላክ ትዕዛዝ የሚሰጥ መሆኑን
በቅደሚያ በማወቅ ትዕዛዙ ከመሰጠቱ ካርባ ቀን በፊት በብራና
የፃፈውን ጽሑፍ፣ የብዕር ማስቀመጫውን እንዲሁም የቀለበት
ማሕተሙን በሳጥን አድርጎ፤ ቆልፎ፣ ቁልፉን ለሚርዛ አህመድ
እንዲሰጠው ከደቀ መዛሙርቱ አንዱን ሞላ ባኪርን ላከው።

ለሚርዛ አህመድ በተላከው ጽሑፍ ውስጥም ስለ “ባሃ” ቃል
በሰፊው ተጠቅሷል። ይህም የባሃኦላህን መገለጽ የሚያበስር ነበር።
ባብ የሞት ጥላ በላዩ በሚያንዣብብበት በዚያን ወቅት ከእርሱ በኋላ
የሚመጣውን ግልጽልጽ አድርጎ እስከ መጨረሻው አስረድቷል።

ከዚያች ተልዕኮውን ለሞላ ሁሴን ከአበሠረበት ምሽት አንስቶ
ባብ አብዛኛውን ጊዜ ከእርሱ በኋላ ስለሚመጣው መልዕክተኛ
በአብዛኛዎቹ መጻሕፍቱ ሁሉ ላይ ጠቀስ-ጠቀስ አድርጎታል “እኔ
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ከክብር መጋረጃዬ በስተኋላ ለሚወጣው ታላቅ ሰው መሸጋገሪያ ነኝ፣
በሚመጣው በርሱ የሚጻፍ አንድ ጥቅስ ማንበብ የኔን መጻሕፍት
አንድ ሺህ ጊዜ ከማንበብ የበለጠ ይጠቅማል፤ እኔ የመጣሁበት ዋና
ተግባር የሚመጣውን የእርሱን ቀን ነቅታችሁ እንድትጠብቁ
ለማድረግ ነው” በማለት ሌላ ታላቅ ቀን እንዳለ አበሠራቸው።

ምንም እንኳ ይህ ታላቅ ሰው አሁንም ከዓይናቸው የተሠወረ
ቢሆንም ባብ ለተከታዮቹ ያ የሚመጣው ከትንሽ ዘር ታላቅ ዛፍ
እንደሚሆን ቃል ገባላቸው። ይህም ዛፍ የሰውን ልጅ ሁሉ ያጠላል
አላቸው።

ባብ ታብሪዝ ከተማ ደርሶ ወደ እሥር ቤት ሲያመራ ብዙ
ሰዎች ተሰብስበው ይመለከቱት ነበር። በዚህን ጊዜ አንድ በፊቱ ላይ
የድካም ምልክት የሚታይበት የአሥራ ስምንት ዓመት ወጣት ልጅ
ሚርዛ ሞሐመድ አሊ፣ የተሰበሰበውን ሕዝብ በመጣስ አድራጎቱ
ሊያስከትልበት የሚችለውን አደገኛነት ሳያስብ ሮጦ በባብ እግር ላይ
ወደቆ “ከአጠገብህ እንዳልለይ አደርገኝ፣ አቤቱ ጌታዬ በየሄድክበት
ቦታ እንድከተልህ አድርግ” ብሎ መሬት ላይ እየተንከባለለ ባብን
ለመነው። ባብም ፈገግ ብሎ “ቀስ ብለህ ተነሣ ከእኔ ጋር መሆንህን
ሁኔታው ያረጋግጥልሃል እግዚአብሔር ያዘዘው ሲፈጸም ነገ ታያለህ”
አለው። ባብና እየሱስ ክርስቶስ ሁለቱም ለደቀ-መዛሙርቶቻቸው
“አንተ ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ” ብለው ካለጥርጥር ተናግረዋል።

ወጣቱ ልጅ ተይዞ ከባብ ጋር ወደ እሥር ቤት ውስጥ
ተጣለ። የዚያን ወጣት ታሪክ ሁሉም ሰው እያነሣ አደነቀ። በኋላም
ይህ ወጣት ልጅ የባብን ዕምነት የተቀበለው ባብ ወደ ማሕኩ
ለመታሠር ከታብሪዝ ወደ ማሕኩ በተጓዘበት ወቅት እንደነበር ሰሙ።

ባብ ታብሪዝ ሲደርስ ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ከመኮንኑ ተረክቦ
ጥብቅ በሆነ አንድ ከባድ ምሽግ ውስጥ አስገብቶ አሥር ወታደሮች
እንዲጠብቁት አደረገ። ከዚህ ሊያመልጥ ይችላል የሚል ጥርጣሬ
ስላደረበት ከሰይድ ሁሴንና ከሌሎች ባቢዎች ጋር ወደ ሌላ እሥር
ቤት ወስዶ አሠረው። በዚያን ቀን በታብሪዝ ሕዝብ ዘንድ ትልቅ
መደናገጥ ታየ።

የዚያ ወጣት ልጅ ታሪክ በጣም የሚያስደንቅ ነበር። ባብ
ከታብሪዝ ወደ ማሕኩ ከመወሰዱ በፊት በታብሪዝ እንደነበረ ይህ
ወጣት ልጅ ባብን ለማግኘት በጣም ጓጉቶ ሳይሳካለት ቀርቷል።
የእንጀራ አባቱም የልጁን ፍላጎት ስለተረዳ በታብሪዝ ከተማ
የታወቀም ሰው ስለነበር ልጁ የባብን ዕምነት የተቀበለ እንደሆነ ቤተ-
ሰቡን የሚያዋርድ መስሎት ወደ ከተማ እንዳይወጣ ከልክሎታል።

የዚህ የወጣት ልጅ እንጀራ አባት ዘመድ ሼህ ሁሴን ስለ ልጁ
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ሲናገር “የእንጀራ አባቱን ብዙ ጊዜ እጠይቀው ነበር። ነገር ግን
ብዙውን ጊዜ ስለ ልጁ የወደፊት መጥፎ ዕድል ሲያዝን አይቼዋለሁ።
አባትዬው እንዲህም ይል ነበር፣ ልጄ የማመዛዘኛ አዕምሮውን ያጣ
ይመስለኛል፤ በጠባዩ እንድሰደብና እንዳፍር አደረገኝ። እባክህን
መንፈሱ እንዲረጋጋ አድርግልኝ። ይህንንም አስጠይ ሃሳቡን እንዲተው
አጽናናው” ይለኝ ነበር ብሎ ይኸው ሼህ ሁሴን ስለልጁ ሁኔታ
አሁንም ሲያሰተውስ “ሁል ጊዜ በጎበኘሁት ቁጥር ከዓይኑ
የሚወርደውን የኀዘን ዕንባ ተመልክቻለሁ። እኔም እያጽናናሁት
እመለስ ነበር፡ ባብ ከተገረፈና ወደ ቼህሪክ ከተመለሰ በኋላም
እንደገናም ጎበኘሁት። በዚህን ጊዜ ገጽታው ላይ ያበራ የነበረውን
ደስታ እንዲህ ነው ብሎ ለማለት አይቻልም ነበር። ያ የሚያምረው
ፊቱ በፈገግታ ተመልቶ ሊቀበለኝ መጣ። አቅፎ ከሳመኝ በኋላ ‘የኔን

በተወሰደ ጊዜ አንድ ቀን በእሥር ቤት ተኝቼ ሳለሁ ልቤን ወደ ርሱ
ዘንድ አቅንቼ በሚከተሉት ቃላት ቀረብኩት። አቤቱ ተመልከተኝ!
አቤቱ ከሁሉ በላይ የተወደድክ፣ መጠጊያና ረዳቴ ፊትህን ለማየት
ምንኛ ጓጉቻለሁ፤ ልቤን የሸፈናትን ጨለማና ኀዘን በገጽታህ ብርሃን
አስወግድልኝ ብዬ ፀለይኩኝ › በዚህ በፀሎት ኃይል ስሜት ከመነካቴ
የተነሣ አዕምሮዬን እንደሳትኩ ሁኖ ተሰማኝ። በድንገት የባብን ድምጽ
ሰማሁ፣ አለኝም ስማ! እያለም ጠራኝና ‹ተነሣ› በማለት አመለከተኝ
“ትክክለኛው የገጽታው ግርማ ሞገሥ እየቀረበኝ ሲመጣ በትክክል
ታየኝ። ዓይኔን እየተመለከተኝም ፈገግ አለ” ሮጥሁና በእግሩ ላይ
ወደቅሁ ‹ተደሰት› አለኝ። በዚህች ከተማ ላይ በሕዝብ ፊት
የምሰቀልበትና በጠላቶቼ እጅ ውስጥ የምወድቅበት ሰዓት ተቃርቧል
የሰማዕትነትን ፅዋ ካንተ በቀር የሚካፈለኝ ሌላ አልመረጥኩም፣
አለኝ። ቀጥሎም “በራዕይ እየተመላለሰ በእሥር ቤት የነበረኝን
ብቸኝነት አስወግዶልኝ ነበር፤ እኔም በጣም ተለውጫለሁ” በማለት
ወጣቱ ልጅ ነገረኝና “ቃል የገባህልኝ ሰዓት ሳይቆይ ይፈፀማል” አለኝ።
ብለው ተናግረዋል “እኔም ስሜቱን እንዲገታና እንዲታገሥ ነገርኩት።
እርሱም ምሥጢሩን ለእንጀራ አባቱ እንዳልነግርበት ስለለመነኝ
የመጨረሻው ጥንቃቄ እንደሚደረግለት ቃል ገባሁለት። ለእንጀራ
አባቱ ልጁ ታዛዥ መሆኑን አረጋገጬ ልጁን ከእሥሩ አስፈታሁት”
ብሎ ታሪኩን ገልጿል። ልጁም እስከመጨረሻው የሠማዕት ጊዜ-ሞቱ
ድረስ ከቤተ-ሰቦቹና ከዘመዶቹ ጋር  የመተባበርና የፍቅር ስሜቱን
አሳይቷል። ዘመዶቹና ጓደኞቹም ለእርሱ ያላቸውን ፍቅር የገለጹለት
ሕይወቱን ለሚወደው አሳልፎ በሰጠ ጊዜ ነበር።

የከተማው ሰዎች የባብ ሕይወት መጨረሻዋ መቃረቧን
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ስላወቁ ከተማይቱ በከባድ ድንጋጤና ፍርሃት ላይ ወደቀች። ሴይድ
ሁሴን “በታሠረበት ዕለት ማታ የባብ ፊት በደስታ አንፀባርቆ ወደፊት
የሚጠብቀውን አደጋና የሚከተለውን ስቃይ ሳያስታውስ ከኛ ጋር
በደስታ ይጫወት ነበር። የነበረው ሐዘንና ልቅሶ ከፊቱ ላይ ጠፍቶ
የመጨረሻ ድል አግኝተሃል ተብሎ የተነገረው ወታደር ይመስል ደስ
ብሎት ይታይ ነበር ። ለሁላችንም ነገ የምሞትበት ቀን ነው።
ከመካከላችሁ አንዱ ተነሥቶ በእጁ ቢጨርሰኝ መልካም ነበር።
በጣላቶቼ እጅ ከምገደል በጓደኞቼ እጅ ብገደል እምርጣለሁ ሲል
ሁላችንንም ዕንባችን ተናነቀን። ሆኖም ባብ በእናንተው እጅ ብገደል
ይሻላል የሚለውን ፍላጎት ለመፈፀም የሚደፍር ሰው ጠፋ።
ከመካከላችን አንዱ ያ ወጣት ልጅ ባብ እግር ሥር አቧራ ላይ
እየተንከባለለ ከአንተ እንዳልለይ አድርገኝ እያለ ይለምን የነበረው
ወጣት ሚርዛ ሞሐመድ አሊ ብድግ ብሎ ጌታዬ ያዘዘኝን ለመፈፀም
ምን ጊዜም ዝግጁ ነኝ አለ። ሁላችንም ይህ ደፋር! በማለት መቅሰፍት
ያመጣበት ይሆን ብለን ፈራንለት። ባብ መለስ አድርጎ በፈገግታ ይህ
ልጅ ነገ ከኔ ጋር የሞት ፅዋ እንዲካፈል የተመረጠ ነው ብሎ በይፋ
ተናገረ” በጥዋቱ ባብ የታብሪዝ ሕግ ምሑር ወደ ሆነው ወደ ሞላ
ሞሐመድ ማማኪኒ ዘንድ ተወስዶ የሞት ቅጣት እንዲፈፀምበት
የሚያረጋግጥ ጽሑፍ ይዞ እንዲመጣ ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ሊቀ
መኳሱን አዘዘው። ይኸው ሊቀ መኳስ ባብን ይዞ ከእሥር ቤቱ ወጥቶ
ሲሄድ የባብ የቅርብ ራዳት ሰይድ ሁሴን ወደፊት ምን እንደሚያደርግ
ባብን ጠየቀው። እርሱም “አንተ የምታውቀውን ነገር ሌሎቹ ለማወቅ
እስከሚችሉበት ጊዜ ድረስ አትግለጽ” በማለት በምሥጢር ሲነግረው
ይኸው ሊቀ-መኳስ ሮጦ በመሐከላቸው በመግባት ሰይድ ሁሴንን
ገፍትሮ በመጣል ንግግራቸውን አቋርጦ ባብም ሰይድ ሁሴንን
ከወደቀበት ካነሣው በኋላ ወደ ሊቀ-መኳሱ ዘወር ብሎ “እኔ ለመንገር
የፈለግሁትን ነገር እስከምጨርስ ድረስ በመሬት ላይ ሥልጣን ያለው
ሰው ይቅርና የመሬት የራሷ ኃይል እንኳ ንግግሬን ለማቋረጥ
አይችልም። በመሬት ላይ ያሉ መንግሥታት በሙሉ በኔ ላይ
መሣሪያዎቻቸውን ቢያነሱም ንግግሬን እግብ እስከማደርስ ድረስ
ይጠብቃሉ እንጂ ለማቋረጥ ኃይል የላቸውም” አለው። ሊቀ-መኳሱ
ባብ እሥረኛ ሆኖ ይህን ያህል ድፍረት በተሞላበት አነጋገር በመናገሩ
በመገረም እንደገና ባብ እንዲከተለው ጠየቀው።

ቀደም ብሎ የሕግ ምሑር ፊት የቀረበው ያ ወጣት ልጅ
ሚርዛ ሞሐመድ አሊ ስለ ነበር ልጁ ኃይማኖቱን እንዲክድ
ለማግባባት ሞከረ። ሁኖም ግን ልጁ “ምን ጊዜም ቢሆን ጌታዬን
አልለውጥም። የኃይማኖቱ መሥራች፣ ደስታዬም፣ እርሱ ነው።



121

በእርሱ መንግሥተ-ሰማያትን አገኛለሁ” በማለት አልተቀበለውም።
በብዙ መንገድ ሊያግባባው ቢመክርም ስላልቻለ በጠየቀው መሠረት
እንዲፈፅሙለት ወሰነ።

ባብም ወደ ሕግ ምሑሩ ሲቀርብ ወዲያው ስላወቀው የሞት
ቅጣት ወስኖ በሊቀ-መኳሱ በኩል ለጠቅላይ ሚኒሥትሩ ላከለት።
ከዚያም ሁሉም ሰው እንዲያየው ብረት አሸክመው በየመንገዱና
በየገበያው ቦታ እያዳፉና እየሰደቡ አዞሩት።

ሊቀ-መኳሱም ባብ የሞት ቅጣት የተወሰነበትን ፍርድ ከያዘ
በኋላ ለጠቅላይ ሚኒሥትሩ ወስዶ ሰጠው። ጠቅላይ ሚኒሥትሩም
በፍርዱ መሠረት እንዲፈፀም ሻም ካን የተባለውን አዘዘ። ሳም ካን
በእሥረኛው በባብ ጠቅላላ ሁኔታ ይደነቅ ስለነበረ “በዚህ በየዋህ ሰው
ላይ በምፈፅመው ግፍ እግዚአብሔር መቅሰፍት ያመጣብኝ ይሆን
በማት በታላቅ ፍርሃት ተውጦ ሳለ ይህን ፍርሃቱን ለማስወገድ
በማሰብ ባብን ባንተ ላይ የሚደርሰው አደጋ በትዕዛዝ ስለሆነ በዚህ
ቂም መጥፎ ሥቃይ ላይ እንዳትጥለኝ፣ ኃይማኖትህም ዕውነተኛ ከሆነ
ደምህን እንዳላፈስ በቅድሚያ እርዳኝ” ብሎ ለመነው። ባብም
“ትዕዛዙን ፈፅም፣ ምኞትህ ከልብ ከሆነ አምላክ የጠየቅኸውን
ይፈፅምልሃል” አለው።

ፍርድ ከተሰጠበት ሰዓት ጀምሮ ባብ በሚርዛ ባኪር ቤት
ውስጥ እንዲቀመጥ በመደረጉ ከቅርብ ረዳቱ ከሰይድ ሁሴን ጋር
አልተገናኘም ነበር፤ እ.አ.አ ሐምሌ 9 ቀን 1850 ዓ.ም እኩለ-ቀን ላይ
በታሠረበት ቤት በበረንዳው ምሰሶ ላይ ትልልቅ ሚሥማር
እንዲመታና ሚሥማሩም ላይ ባብና ሞሐመድ አሊ የታሠሩበት ገመድ
በደንብ ታብቶ እንዲወጠር ሳም ካን አዘዘ። የባብን መጨረሻ ለማየት
ከአሥር ሺህ በላይ የሚገመት የከተማው ሕዝብ ግልብጥ ብሎ
ከየቦታው ወጥቶ መቆሚያና መተናፈሻ ጠፍቶ ገሚሱ በቤቱ ጣሪያና
በየግንቡ ላይ ሲንጠላጠል ታይቷል። ግማሽ ያህሉ ደግሞ አንዱ
በአንዱ ትከሻ ላይ ድንጋይ እየኮለኮለ ለማየት ይስገበገብ ነበር። ነገር
ግን እያንዳንዱ ሰው፣ ባብ አንዲት እንኳ አነስተኛ የተዓምር ሥራ
ቢያሳይ እኮ ከጠላትነት ወደ ወዳጅነት ሊለወጡ የሚችሉ
መሆናቸውን የሚገልጹ ብዙዎች የነበሩ ለመሆናቸው ታሪክ
ይነግረናል።

ለትርዕይቱ በጣም ጓጉተው ሳለ በባብ በኩል ምንም ተዓምር
ስላልታየ ተስፋ ቆርጠው ክርስቶስ በጎልጎታ ሲሰቀል የተሰበሰቡት
ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ከመስቀሉ ላይ ወርደህ ራስህን
አድን እንዳሉት ዓይነትና እንደ ቀለዱበት ሁሉ የታብሪዝ ሕዝብም
ታሪክን በመድገም እያሽሟጠጠ ቀለደበት።
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ሞሐመድ አሊ የባብን ደረት እንደሚሸፍን ሁኖ እንዲታሠር
ሳም ካንን በለመነው መሠረት ራሱን በባብ ደረት ላይ እንዲያርፍ
ተደርጎ ሁለቱም በተወጠረው ገመድ ላይ ታሠሩ። ከዚህም በኋላ
እያንዳንዱ ረድፍ ሁለት መቶ ሃምሳ ወታደሮች ያለበት በሦስት ረድፍ
ጠቅላላ ሰባት መቶ ሃምሳ ተኳሾች እንዲሰለፉና የጥይት ዕሩምታ
በየተራቸው እንዲተኩሱባቸው ትዛዝ ተሰጠ። የተኩስ ምልክት
ሲሰጣችው ጠብመንጃዎቻቸውን በባብና በወጣቱ በሚርዛ ሞሐመድ
አሊ ላይ ስላነጣጠሩ የሦስቱም ረድፍ ወታደሮች በየተራቸው ተኮሱ።

የሰባት መቶ ሃምሳ ጠብመንጃዎች የተኩስ ድምፅ ከተማውን
ዳር-እስከ-ዳር አናወጠው። የባሩዱም ጭስ የቀትር-ብርሃኑን ወደ
ጨለማነት ለወጠው። የተሰበሰበው የከተማው ሕዝብ በሰባት መቶ
ሃምሳ ጥይት ተኩስ የተበሳሳውንና የተቦዳደሰውን የባብንና የወጣቱን
ሰውነት ምን እንደሚመስል ለማየት በመጓጓት የጭሱን መገለጥ
ይጠባበቅ ጀመር። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ጭሱ ገለል ሲል
የተሰበሰበው ሕዝብ ሁሉ ዓይኑን ለማመን ያዳገተው ተዓምር
ተከሰተ።

ይኸውም ወጣቱ ሚርዛ ሞሐመድ አሊ፣ ከሰባት መቶ ሃምሳ
ጥይት ተኩስ አንዲቷም ጥይት እንኳ ሳትጨርፈው፣ ጭሱ የለበሰውን
ልብሱን ከማጥቆሩ በስተቀር ትንሽ ጭረት እንኳ ሳይነካው ምንም
ሳይሆን ከተሰበሰበው ሕዝብ ፊት በታሠረበት ቦታ ላይ ቆሞ ታየ።
ክንዶቻቸው ተወጥሮ ታሥረውበት የነበረው ገመድ ብቻ ጥይቱ
እየመረጠ ከእጆቻቸውና ወገባቸው ላይ በጣጥሶ ጥሎት ስለነበር
ወጣቱ ጭሱ ያጠቆረውን ልብሱን እያራገፈ ይጠርግ ነበር። ባብ ግን
ከትዕይንቱ ቦታ ላይ ስላልተገኘ፣ የተሰበሰበው ሕዝብ “ባብ ከዓይናችን
ተሠወረ፤ ወደ ሰማይ ሳያርግ አልቀረም፤ የገደሉት የእግዚአብሔርን
መልዕክተኛ ነው” እያለ ጮኸ።

ኤ.ኤም. ሲቪ ሁበርት የዚያንን የሚያስደንቅ ትርዕይት ጊዜ
በተጨማሪ ሲገልጽ “ለማመን የማይቻል የሚያስደንቅ ነገር
ተፈጽሟል። ይህ ሁኔታ በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ የተለየ ምዕራፍ
የሚሰጠው ነው። ጥይቶቹ ባብ ታሥሮበት የነበረውን ገመድ
ከመበጣጠሳቸውና ወደ እግሩ ሥር ከመውደቃቸው በስተቀር
በሰውነቱ ላይ ጭረት እንኳ አልደረሰበትም” ብሏል።

ነገሩ ባለሥልጣናትን ስላስደነገጠ በየቦታው ባብን ፍለጋ
ተሠማሩ። ዳሩ ግን ባብ ቀደም ብሎ ንግግሬን ሳልጨርስ ምንም
ምድራዊ ኃይል አይገታኝም እንዳለው ሁሉ አንዳችም ጥይት
ሳትጨርፈው በጭሱ መካከል ወደ ሰይድ ሁሴን ዘንድ ሂዶ
አስጀምሮት የነበረውን ጽሑፍ ለማስጨረስ ከርሱው ጋር ተቀምጦ
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ሲነጋገር አገኙት። ርሱ ግን መለስ ብሎ እንኳ ሳያያቸው ንግግሩን
ከሰይድ ሁሴን ጋር ቀጠለ። በፊቱ ላይ ፀጥታና ትዕግሥት ይታይበት
ነበር። ከወታደሮቹ አንዱም እንኳ ደፍሮ በአስቸኳይ አጣድፎት ተነሳ
ያለው ሰው አልነበረም። ሁሉም ንግግሩን እስከሚጨርስ ድረስ
ቆመው ጠበቁት። ባብም ሊያስተላልፍ የፈለገውን ንግግሩን
እንደጨረሰ ብድግ ብሎ “ቀደም ሲል ከሰይድ ሁሴን ጋር የነበረኝን
ያቋረጣችሁኝ ንግግሬን አሁን ጨርሻለሁ። ፍላጎታችሁን ከዚህ በኋላ
ለማሟላት ዝግጁ ሆኛለሁ” ሲል ለዚያ ሊቀ-መኳስ ገለጸለት። ሊቀ-
መኳሱም ሳም ካን የጀመረውን እንዲጨርስ ለማዘዝ ድፍረት ያጣው፣
ቀደም ሲል ባብ የተናገረው ቃል ትዝ ስላለው ከቦታው ደንግጦ
ጠፍቶ ሄደ።

ሳም ካንም ለመግደል በመሞከሩ ተፀፅቶ በባብ ላይ እንደገና
አልተኩስም በማለት በተጠንቀቅ ላይ የነበሩትን ወታደሮቹን በታትኖ
ወደ ቤቱ ተመለሰ። ከቤቱ ሲደርስም ጎረቤቱን ሚርዛ ሰይድ
ሙህሴንን አስጠርቶ የተፈፀመውን ድርጊት ሁሉ አንድ በአንድ
አጫወተው። ሰይድ ሙህሴንም ባብ ዕውነተኛ የእግዚአብሔር
መልዕክተኛ ነው ብሎ ባቢ ሆነ።

ሳም ካን እምቢ አላስተኩስም ብሎ ስለሄደ ርሱ ጀምሮት
የነበረውን ለመጨረስ የክብር ዘበኛው ኮሎኔል አካጃኒ ካምሲ ፈቃደኛ
ሁኖ በቀድሞው ዕቅድ መሠረት አዲስ ሌሎች ሰባት መቶ ሃምሳ
ወታደሮች አሰልፎ ተኮሰ። ሰባት መቶ ሃምሳ ጥይቶችም በባብንና
በሚርዛ ሰይድ አሊ ሰውነት ላይ ስለተርከፈከፉባቸው ከራሶቻቸውና
እግሮቻቸው በስተቀር የሁለቱም ገላ/አካል ወደ አንድነት ተጨፈለቀ።
ነፍሳቸውም ከሥጋቸው ተለይታ አረገች።

ይህ የተፈፀመው እንደ ኤ.አ.አ ሐምሌ 9 ቀን 1850 ዓ.ም
ሲሆን በመስሥዋዕትነት በተገደሉበት ዕለት የባብ ዕድሜ ሠላሳ ዓመት
ከ 9 ወር ነበር።

ከዚህም በኋላ ከባድ አውሎ ነፋስ በከተማው ላይ ተነሥቶ
ጥቅጥቅ ያለ ጉም የመሰለ አቧራ የፀሐይዋን ብርሃን ጋረደው።
በከተማውም ላይ እስከ ሌሊት ድረስ ሲንቧለል ውሎ አመሸ። ይህን
ተዓምር ያየው ከአሥር ሺህ በላይ የነበረው የከተማው ሕዝብ ምን
ዓይነት መዓት ሊመጣብን ይሆን እያለ ከመደናገጡ የተነሣ ከከተማው
ሸሽቶ ለማምለጥ ተነሣሥቶ ዕቃውን አዘጋጅቶ ነበር።

ቀኑ ሲመሻሽ በጥይት የተደበደበው የባብና የሚርዛ ሞሐመድ
አሊ ሬሳ ከተገደሉበት ቦታ ተነሥቶ ከከተማው ውጭ ወደሚገኘው
የከተማው ቆሻሻ ውሃ ፍሳሽ መውረጃ ቦይ ውሰጥ አውሬ እንዲበላው
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ተደርጎ ተጣለ። በኋላም በድኑን በመፍራትና ባቢዎቹም ምናልባት
ሠርቀው ይወስዱት ይሆናል ብሎ በማሰብ በቁጥር አርባ የሚሆኑ
ወታደሮች በየተራ እንዲጠብቁ ታዞ ሌሊቱን በሙሉ ሲጠብቁ
አድረዋል።

በማግሥቱ የሩሲያ ቆንሲል የሆነ ሰው አንድ ስዕል ሠዓሊ
ይዞ መጥቶ የባብንና የሚርዛ ሞሐመድ አሊ በድን ወደ ተጣለበት
የቆሻሻ ውሃ ፍሳሽ መውረጃ ቦይ ድረስ ሂዶ ሥዕል እንዲስል አደረገ።
የዚሁ የሩሲያዊ ቆንሲል ወዳጅ የነበረው ሓጂ አሊ አስካር ስዕሉን
ዓይቶ “በዕውነቱ በጥይቱ ብዛት ሰውነታቸው የተበጫጨቀ ቢሆንም
የባብ ራሱ፣ ጉንጩና ከንፈሮቹ በጥይቱ ጭራሽ አልተነኩም። በፊቱም
ላይ ፈገግታ ይታያል፤ ከርሱም ጋር የተሠዋው የሚርዛ  ሞሐመድ አሊ
ክንዶችም የባብን ሰውነት ዕቅፍ አድርገው መያዛቸው ይታያል። እኔም
የተፈፀመው አሰቃቂ ድርጊት ትውስ እያለኝ ሦስት ቀንና ሌሊት
ከአልጋዬ አልወረድኩም” ሲል ተናግሯል።

ሓጂ ሱሊማን ካን የተባለ የባብን መገደል እንደሰማ ከቴህራን
ገሥግሶ ታብሪዝ ከደረሰ በኋላ ሬሳቸው ወደ ተጣለበት በመሄድ
ለሕይወቱ ሳይሳሳ ሬሳውን ለመውሰድ ሞከረ። በስሜት ተገፋፍቶ
አደጋ ላይ ከመውደቅ ይልቅ በብልሃት ውጤቱ ያማረ ነገር መሥራቱ
ይሻላል በማለት ጓደኞቹ ስለመከሩት እሱም ምክራቸውን በመቀበል
ሓጂ አሊህ ያር የሚባል ዘዴኛ ሰው ፈልጎ አግኝቶ ሬሳውን ሰርቆ
እንዲያመጣለት ጠየቀው። ሓጂ አሊህ ያርም ሌሊቱኑ ድምጹን
ሳያሰማ ሬሳቸው ወደ ተጣለበት ቦታ በመሄድ በቆሻሻ ውሃ ፍሳሽ
መውረጃ ቦይ ውስጥ የተጋደሙትን የሁለቱንም ሬሳዎች ተሸክሞ
በቅርብ በሚገኘው የአንድ ባቢ ንብረት በሆነ የሐር ፋብሪካ  ውስጥ
አስቀመጠው። ጠባቂ ዘበኞቹ  ጠዋት ሲነሡ ሬሳዎቹን ስላጡ አውሬ
በላቸው ብለው ምክንያት በመስጠት ወሬውን ለሕዝቡ በሚደርስ
መልኩ ነዙት።

ባብና ሚርዛ ሞሐመድ በተሠው በሦስተኛው ቀን በሓጂ
ሱሊይማን ካን ትዕዛዝ አፅሞቹ በሳጥን ሁነው ሰው ወደማያውቅበት
ቦታ እንዲወሰድ ተደረገ። ሓጂ ሱሊያማን ካን የፈጸመውን ጀግንነት
ለባሃኦላህ ስለተገለጸ ባሃኦላህም አኪዊ ካሊምን አፅሞቹን ወደ ቴህራን
አምጥቶ በድብቅ እንዲያስቀምጠው አዘዘ።

በዚህ በቴህራን ከተማ የባብ አፅም በየቦታው ሲንከራተት
ቆይቶ ከብዙ ዘመናት በኋላ በአብዱል-ባሃ ትዕዛዝ ወደ እስራኤል
ሐገር ሃይፋ ተወስዶ በካርሜል ተራራ ላይ በተሠራው መካነ-መቃብር
ውስጥ በክብር አረፈ።

ባብ እንዲገደል ያዘዙት ባለ ሥልጣናት፣ የረሸኑት
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ወታደሮችና አሟሟቱን በመመልከት የተደሰቱት የታብሪዝ ከተማ
ሕዝብ ሁላቸውም ብዙ ሥቃይ ደርሶባቸው አልቀዋል።

ባብ ሲረሸን ይመለከቱ የነበሩት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ
የታብሪዝ ከተማ ነዋሪዎች በከተማው ድንገተኛ ተስቦ ሳይታሰብ ገብቶ
ለወሬ ነጋሪ እንኳ ሳይቀር ጨረሳቸው። ባብን ያሠቃይ የነበረው፣
ባብን በሕዝብ ፊት ያዋረደው፣ አሽከሩ በጥፊ ደጋግሞ እንዲመታው
ያስደረገውና የባብን ሞቱንም ይመኝ የነበረው የሺራዝ አስተዳዳሪ
ሁሴን ካን በከተማው በደረሰው የተስቦ በሽታ በርሱና በቤተ-ሰቡ ላይ
ከደረሰበት ችግር ሌላ ከዚያ ከሚመካበትና ከሚኩራራበት ሥልጣኑ
ላይ ተነሥቶ ቀሪ ሕይወቱን በሙሉ ተዋርዶና ቀባሪ እሰከሚያጣ
ድረስ ተሰቃይቶ ሞቷል። ጠቅላይ ሚኒሥትሩም በንጉሡ ዘንድ
ተጠላ። ከቤተ-መንግሥቱ የተነሣበት ምቀኝነት፣ ተንኮልና ጥላቻ
በአንድነት ከባድ ውድቀትን አደረሰበት። የነበረው ክብር ሁሉ
ስለተገፈፈበት ከነበረበት ከዋናው ከተማው ወደ ሌላ አልባሌ ቦታ
መሰደድ ግድ ሆነበት። ይሁን እንጂ የትም ቢሄድ የሕዘቡ ጥላቻ
ስላልተለየውና ስለሚከተለው ፊን በተባለች መንደር ከሕዝብ
መታጠቢያ ሥፍራ ሕዝቡ በአድራጎቱ ጥላቻ የተነሣ የበቀል ዕርምጃ
ወሰደበት። በጣም በሚያሰቅቅ አሟሟት ሁኔታም ተገደለ። ይህን
ሥቃይ የተመለከተ ተመልካች እንደገለጸው “በመታጠቢያው ግድግዳ
ላይ የተረጨው ደሙ እስካሁን ድረስ አለቀቀም” ብሏል።

የፍርዱ በቀል ገና አላበቃምና፣ ባብን ካስገደሉት አንዱ
የጠቅላይ  ሚኒሥትሩ  ወንድም  ሚርዛ  ሃሰን  ካን የማይወጣው
ከባድ ቅጣት ደርሶበት ማንም ለዕርዳታ ሳይደርስለት ተስፋ በመቁረጥ
ከተሠቃየ በኋላ ሞቷል።

የክፍሉ ጦር አዛዥ የነበረውና በራሱ ፈቃድ ባብን ለመረሸን
የተስማማው ኮሎኔል ሙሐሚሪህ የተባለችውን ሥፍራ እንግሊዞች
በአዳፍኔና በቦምብ በሚደበድቡበት ጊዜ ርሱም በጦርነቱ ላይ ተሰልፎ
ተሳትፎ ስለነበር ተደብድቦ ሞቷል።

በባብ ላይም አነጣጥረው የተኮሱበት ወታደሮችም አሰቃቂ
ሁኔታ ላይ ወድቀዋል። ሳም ካንም ከነወታደሮቹ የባብን ሕይወት
ለማጥፋት ያደረጉት ሙከራ በመጀመሪያ ያልተሳካ ቢሆንም ሌላኛው
የወታደር ክፍል ሙከራውን በድጋሚ አጠንክሮ በመጨረሻ ሰውነቱን
በጥይት ከበሳሱት ውስጥ ሁለት መቶ ሃምሳዎቹ ወታደሮች አንድ
ሞቃታማ በሆነ የበጋ ዕለት በታብሪዝና በአርዲቢስ መካከል በአንድ
ግንብ ሥር ከአዛዣቸው ጋር ሁነው አረፍ እንዳሉ የመሬት
መንቀጥቀጥ/መናወጥ ተነሥቶ ግንቡ በድንገት ተንዶ አንዳቸውም
ሳይቀሩ/ሳይተርፉ ጨርሶ ገሏቸዋል።



126

የቀሩት አምሥት መቶዎቹ ወታደሮች ደግሞ ከሁሉም በላይ
ይበልጥ የሚያስደንቅ ነገር ደርሶባቸዋል። ባብ ከተሠዋ ከሦስት ዓመት
በኋላ የዚያ ክፍለ-ጦር በመንግሥት ላይ አምጾ ስለነበር ሁሉም
ወታደሮች ያለ ምሕረት እንዲገደሉ ባለሥልጣናት አዘው
እያንዳንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ጊዜ እየተኩሶባቸው ሲገደሉ፣
ሰውነታቸውም በሳንጃ ተበሳስቷል። ሬሳቸውንም ሰው እንዲያየው
ሁኖ በግልጽ እንዲጎበኝ ተደርጓል።

ይህም ድርጊት ከተፈጸመ በኋላ ሕዝቡ አስታውሶ “ባብን
በግፍ የገደሉት ወታደሮች ዓይደሉምን?” በማለት በትውስታ መልክ
እርስ በርሱ ተጠያየቀ፤ “ይኸው እነርሱም ተመሳሳይ ዕድል
ገጠማቸው። ይህን ጠቅላላውን ግዙፍ ከፍለ-ጦር የመጨረሻ ውርደት
ላይ የጣለው የእግዚአብሔር ቁጣስ ዓይደሉምን?” እያሉም ጠየቁ።

መሪዎቹ ቀሳውስት የሕዝቡን ማጉረምረም በሰሙ ጊዜ
በጣም በመደናገጥ እንዲህ ያለ ወሬ የሚነዛ ሰው ከተገኘ ዓይቀጡ
ቅጣት እንደሚቀጣ ጥብቅ የማስፈራሪያ ማስጠንቀቂያ ሰጡ።
አንዳንዶቹን ሰዎች ወሬውን አውርታችኋል በመባል መቀጣጫ
እንዲሆኑ ለማድረግ እንዳሉትም ዓይቀጡ ቅጣት ቀጧቸው።

የፈረንሳዩ ታሪክ ጸሐፊ ኤ.ኤል.ኤም ኒኮላስ ሲጽፍ “ራሱን
ለሰዎች  ደህንነት  ብሎ  አሳለፈ፤  ለልጁ  ብሎ ነፍሱንና
ሥጋውን ሰጠ፤ ለሰው ልጆች ብሎ መከራ፣ ውርደት፣

ስድብ፣መጎሳቆልና ሰማዕትነትን ተቀበለ” ብሏል።
በመጨረሻ የመንግሥቱ ክፍልና ቀሳውስቱ ሁለቱም ለብዙ

ጊዜ ዕውን ለማድረግ ሲታገሉ የነበረውን ነገር ድል ማድረጋቸው
ተሰምቷቸው ተኩራሩ “ባብ ከእንግዲህ እንደገና አይገኝም። ቀንደኞቹ
ደቀ-መዛሙርቱና ተከታዮቹ ሁሉ ተደብድበው ተጨርሰዋል” እያሉና
እያስባሉ ወሬውን በከተማው አስወሩ።

ንጉሡና ጠቅላይ ሚኒሥትሩም በጣም ተደሰቱ። ስለ ባብ
ዕምነት ለአንዴና ለመጨረሻ እንዳይሰማ ለማድረግ በቀሩት ባቢዎች
ላይ የሞት ቅጣት እንዲፍፀምባቸው ዕቅድ አውጥተው አስፈላጊውን
መመሪያና ትዕዛዝ ሰጡ።

ይህ ትዕዛዝ ቢሰጥም የአምላክን ኃይል ሊቋቋም የሚችል
ሌላ ኃይል አልነበረም። በዚያኑ ጊዜ ታዲያ ከከተማው ውጭ ሁኖ
ባሃኦላህ ጎብኝዎችን ይቀበል ነበር። የባሃኦላህ የቅርብ ጓደኛው
የነበረው ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ሊጠይቀው መጥቶ ነገርን ነገር
ያስነሳዋልና ስለባብ አንስተው ሲጨዋወቱ፣ ጠቅላይ ሚኒሥትሩ “ባብ
ተገድሏል፤ የተገደለውም በታብሪዝ ነው፤ ሁሉም አልቋል፤
በመጨረሻም ቃጠሎው ምናልባት ወደ አንተ ይደርሳል ብዬ ፈርቼው
የነበረው እሳት አሁን ጠፍቷል” ብሎ ለባሃኦላህ ነገረው።
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ባሃኦላህም “ይህ የምትለኝ ዕውነት ከሆነ በዚህ ድርጊት
የተያያዘው እሳት በጣም በሚያስፈራ አኳኋን ብዙ ቦታዎችን
ያዳርሳል። ይህም የሚነድ እሳት ኃያል ከመሆኑ የተነሣ በምድር ላይ
ያለ ምንም ኃይል ሊያጠፋው አይችልም” ብሎ መለሰለት።

ባብ ሥራውን ሲጀምር ተልዕኮውን ለማወጅ የእስላም
መነኻሪያ ወደ ሆነችው ወደ ሜካ ሂዶ በነበረበት ወቅት እዚያ
የተቀበሉት በቀዘቀዘ ስሜት ነበር። ከዚያም ተልዕኮውን ለማስፋፋት
ወደ ካርቢላ ለመመለስ ዓቅዶ ሳለ፣ በመያዙ ምክንያት ዓላማው
ተደናቀፈ። ለመረጣቸው ደቀ-መዛሙርት አዘጋጅቶት የነበረውን
ፕሮግራምም የዕምነቱ ተከታዮች ስለተያዙበት ሳይሳካ ቀረ። ንጉሡን
ለማግኘት የነበረው አንድ ዕድልም እንኳ ቢሆን በጠቅላይ ሚኒሥትሩ
ምክንያት ተጨናገፈበት። ከፍተኛ ችሎታ የነበራቸው ደቀ-
መዛሙርቱም አንድ በአንድ እየተለቀሙ አለቁ። የተከታዮቹ እምቡጡ
አበባም ሳይፈካ ያለ-ምሕረት በጭካኔ እንዲቀነጠስ ተደረገ።

የዛንጃን ዕልቂት

በማዛንዳራንና በናይሪዝ የተቀጣጠለው እሳት ተዳፍኖ ሳለ
ባብ በታብሪዝ ሲረሸን ሰባት የመቶ ሃምሳ ጠብመንጃዎች ተኩስ ጪስ
አንዣቦም እያለ በዛንጃንና በአካባቢው ከተማ ሂዶ የተዳፈነውን እሳት
ቀስቅሶ ካቀጣጠለ በኋላ የሕዝቡ ስሜት ግሎ በጫካ ውስጥ የተነሣ
ሠደድ እሳት ይመስል፣ ሰው ይርመሰመስ ጀመር። የዚህን የዛንጃንን
ንቅናቄ ከቆሰቆሱት ታዋቂ የኃይማኖት ሊቃውንት ከሚባሉት ውሰጥ፣
የባብንም ኃይማኖት ከሚከተሉት አንዱና ዋነኛው ሞላ ሞሐመድ
አሊ/ሁጃት/ ሲሆን፣ የተወለደው እ.ኤ.አ በ1813 ዓ.ም ነበር። ይህ ሰው
ከልጅነቱ ጀምሮ የነበረው ችሎታ ክፍ ያለ ስለሆነ አባቱ በጣም
አድርገው ይጠነቀቁለት ነበር።

የአምላክ ክስሰት በሽራዝ ከተማ ተነሥቷል መባልን በሰማ
ጊዜ ይህንኑ ቁም-ነገር ለመጠየቅ ሽራዝ አንድ ሰው ልኮ፣ ይኼም
የተላከው ሰው ትምሕርቱን ከተከታተለና አንዳንድ የሚያጠራጥሩትን
ነገሮች ካጣራ በኋላ ባብ ያስረዳውንና የጻፈውን መልስ ይዞ መጥቶ
ከሰጠው ጊዜ ጀምሮ ያለ አንዳች ቅሬታ ኃይማኖቱን ተቀበለ።

አንድ ቀን ሁጃት ከቅዱስ ቆርዓን ውስጥ ጥቅስ በመጥቀስ
ተማሪዎቹን በማስተማር ላይ እንዳለ ከባብ አንድ መልዕክት ደረሰው።
መልዕክቱም ባብ ያመጣውን ትምህርት በየቦታው እየተዘዋወረና
ካልሆነም በዚያው ባለበት ከተማ ሁኖ እንዲያስተምር የሚል ነበር።
የተላከለትን መልዕክት አንብቦ እንደጨረሰ አዲሱን የባብ ትምሕርት
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ብቻ የሚያሰተምር መሆኑን ገልጾ ተማሪዎቹ ቆርዓኑን ዘግተው
እንዲበታተኑ ነገራቸው። ከዚህን ጊዜ ጀምሮ የባብን መልዕክት
ለማስተላለፍ በድፍረት ሕዝቡን ማስተማር ጀመረ።

ትምህርቱን በድፍረት ተነሣስቶ በሚያስተምርበት ጊዜ
በወቅቱ የነበሩ ቀሳውስቱና የሃገሪቱ ባለሥልጣናት ተቃወሙት። ርሱ
ግን በየጊዜው የሚፈጠሩትን ተቃዋሚዎች በሙሉ ልብ ያለፍርሃት
ስለሚጋፈጣቸው ሊቋቋሙት አልቻሉም። በየጊዜውም አቤቱታቸውን
ለንጉሡ ከማቅረባቸውም ሌላ ጠላቶቹ ርሱን እንዲዋረድ በመፈለግ
በየሄደበት ሁሉ ስሙን አጠፉት። በየጊዜውም የሆነ ያልሆነ ነገር
ለንጉሡ በማሳበቅና የንጉሡን ክብር ነክቷል በማለት መንግሥት ከባድ
እርምጃ በርሱ ላይ እንዲወስድ ጎተጎቱ።

ሁጃት በርሱ ላይ የሚሸረበውን ተንኮል ቢሰማም እንዳልሰማ
ሁኖ የባብን ትምሕርት ከማስተላለፍ አልተቆጠበም። ሆኖም በዛንጃን
የሚኖሩት ባቢዎች ወደ ፊት የሚደርስባቸውን ችግርና ሥቃይ
በመረዳት ዝግጁ እንዲሆኑ አስጠነቀቀ። የሁጃት ጠላቶች ንጉሡም
ጭምር እንዲጠላው ለማድረግ ቢሞክሩም ንጉሡ ሁጃትን በቅርብ
ስለሚያውቀው ለርሱም ያለው አክብሮት ከፍተኛ ስለነበረ በቶሎ
በወሬ ሳይፈታ ይህንን ኃይማኖት ሊከተል የቻለው በምክንያት ሊሆን
ይችላል ብሎ በማመን ሁጃትን ወደ ቴህራን ለማስመጣት አሰበ።

በጉዳዩ ላይ ከአማካሪዎቹ ጋር ከተመካከረ በኋላ አማካሪዎቹ
ሁጃት ወደ ቴህራን እንዲመጣ ያልተስማሙ ቢሆንም ንጉሡን
ያስደሰቱ መስሏቸው በሃሳቡ ስለተስማሙ ኩሊ ካን ዛንጃን ሄዶ
ሁጃትን ይዞ ወደ ቴህራን እንዲመጣ ንጉሡ አዘዘ። በትዕዛዙም
መሠረት ኩሊ ካንዛንጃን ሂዶ የንጉሡን መልዕክት ለሁጃት ከገለጸለት
በኋላ አብረው እንዲሄዱ ጠየቀው። ሁጃትም ለንጉሡ በቅርብ ሁኖ
ነገሩን ለማስረዳት ዕድል ስላጋጠመው በመደሰት ጉዞውን ሳይውል
ሳያድር ወዲያውኑ ጀመረ።

ወደ ቴህራን ጉዞውን ጀምሮ ጥቂት ርቀት እንደተጓዘ ጠላቶቹ
በርቀት የሚከተሉት መሆኑን ስለተረዳ፣ ባቢዎቹ ባብን ለማዳን
እንዲሞክሩና ርሱም ከችግርና ሥቃይ እንዲድን ንጉሡን የሚማጸን
መሆኑን እንዳሰበ ለባብ ተመልሰው እንዲገልጹለት ነገራቸው።
ባቢዎቹም ያለቃቸውን ትዕዛዝ በመቀበል ተመልሰው መልዕክቱን
ለባብ ነግረውታል። የሚረዱት ነገር ካለ ለመርዳት ራሳቸውንም
ለዕምነታቸው ለመሰዋት ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸውለታል። ባብ
ግን አንዳቸውም ቢሆኑ ለርሱ ዕርዳታ እንዲያደርጉ አለማስፈለጉንና
ወደየ-ሃገራቸው ከተመለሱም በኋላ ለርሱ ዕርዳታ እናደርጋለን ብለው
እንዳያስቡ አስጠነቀቃቸው።
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ሁጃት ቴህራን እንደደረሰ በቀጥታ ወደ ጠቅላይ ሚኒሥትሩ
ሃጂ ሚርዛ አካሲ ዘንድ ተወሰደ። ጠቅላይ ሚኒሥትሩም አድራጎቱ
ያስቆጣው መሆኑን በመግለጽ “ከእናትና አባትህ ሲወርድና ሲዋረድ
መጥቶ የተከተልከውን የእሥልምና ኃይማኖት ለምን ትተዋለህ!
በዚህም ኃይማኖት ውስጥ አዋቂነትህ ተመስክሮ ስታስተምር ቆይተህ፣
የመጣበት የማይታወቅ  ሰው ባብ የሚባል አምባ -ገነን  ያመጣውን
መሠረት የሌለውን ኃይማኖት አምነህ መቀበልህ ገርሞኛል። አሁንም
ወደ ቀድሞህ ኃይማኖትህ አትመለስምን?” ብሎ ጠየቀው።

ሁጃትም “ይህ ኃይማኖት በፊቱኑ እንዲመጣ የምጠባበቀው፣
አሁንም ከመጣ በኋላ ተመራምሬ የደረስኩበትና የተገለጸልኝ ስለሆነ
የምትለኝን ልቀበለው አልችልም። በመሠረቱ፣ ሲሆን ሁላችንም
የምንጠባበቀው ይህንኑ ኃይማኖት ስለሆነ ሁላችንም ልንቀበለው ይገባ
ነበር” ብሎ መለሰለት። ሃጂ ሚርዛ አካሲ፣ ሁጃት አሻፈረኝ ማለቱን
ለንጉሡ ሲገልጽ “ይህ አዲሱ ኃይማኖት ሁጃትን የሚያክል ሰው
ከለወጠ መሐይሙን ሕዝብማ በቀላሉ ኃይማኖቱን እንዲለውጥ
ለማድረግ ስለሚያስችል ለንጉሠ ነገሥቱ አገዛዝ አስጊ ይሆናል”
በማለት ምክሩን አበረከተለት።

ንጉሡ ግን ምክሩን ሳይቀበል ሁጃትን ጠርቶ፣ ለምን ይህን
ኃይማኖት እንደተከተለ ሲጠይቀው፣ ባብ የእግዚአብሔር መልዕክተኛ
መሆኑን፤ በቀዱስ ቆርዓን ላይም ቃይም እየተባለ የሚጠበቀው ርሱ
መሆኑን ስላስረዳው ነገሩ ዕውነት መሆን አለመሆኑን ማረጋገጥ
አለብኝ በማለት በአገሩ ውስጥ የሚገኙትን የኃይማኖትና በሌላውም
ትምህርት የላቀ ችሎታ አላቸው የተባሉትን ሊቆች አስጠርቶ ክርክር
እንዲገጥሙት አደረገ።

በትልቅ መሰብሰቢያ አዳራሽ በንጉሡ ሊቀ-መንበርነት
ሊቃውንት ተብዬው ተሰባስበው ከልዩ ልዩ አቅጣጫ ልዩ ልዩ
ጥያቄዎቻቸውን በሁጃት ላይ አጎረፉበት። ሁጃት ግን በቀረቡለት
ጥያቄዎች ብዛት ምን ሳይደናገር፣ እንዲያውም የአንዳንዶቹን
ጥያቄዎቻቸውን እያስተካከለ ከቅዱስ መጽሐፋቸው እየጠቃቀሰ ባብ
የእግዚአብሔር የዘመኑ ክሰት መሆኑን አስረዳቸው።  የቀሩ ጥያቄዎች
ካሏቸው እንዲያቀርቡለት ጋበዛቸው። ለቀረቡለት ጥያቄዎች ሁሉ
በአንደበተ-ርቱዕነት ለዘብ ባለ አነጋገር በሚገባ እየደጋገመም
አስረዳቸው። ክርክሩን ከመዝጋቱ በፊትም “በቆርዓኑም ላይ ግልጽ ባለ
አኳኋን የባብ መምጣት ተገልጾ የለምን? የመምጣቱ ጊዜውስ አሁን
ዓይደለምን? እንዲገለጽላችሁ አልፈለጋችሁምና ነው እንጂ
የምትጠብቁት ቃይም ይኸው መጥቷል” አላቸው። ተሰብሳቢዎቹም
ለጥያቄዎቻቸው ለሚሰጠው መልስ ሁሉ የመልስ መልስ መስጠት
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ስላቃታቸውና ቢቸግራቸው “እስቲ ተዓምር ሥራና አሳየን” አሉት።
ርሱም “የኔ በእናንተ መሐከል መገኘት ራሱ ተዓምር ነው” ብሎ
መለሰላቸው። በዚህም መልሱ ንጉሡ በጣም አደነቀው።

ሆኖም ሁጃትን በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለ መልቀቁ
በመንግሥቱ ላይ ሥጋት ያመጣ ይሆናል ብሎ ንጉሡ በመሥጋት
ከከተማው ክልል ሳይወጣ በቁም እሥርኝነት እንዲቆይና ከመሰል
ጓደኞቹም ጋር እንዳይገናኝ አዘዘ።

ጓደኞቹ ከሁጃት በመለየታቸው በጣም የተቸገሩ ቢሆኑም
ወደ ፊት ምን ማድረግ እንዳለባቸው በምሥጢር ምክር እየጠይቁት
ርሱም ከባብ የሚሰጠውን መመሪያ በመከተል ማድረግ የሚገባቸውን
የኃይማኖቱን ሕግና ደንብ በመግለጽ በሕጉም መሠረት እንዲፈጽሙ
ይመክራቸው ነበር።

ሁጃት በቴህራን ከተማ በቁም እሥር ላይ እንዳለ እነ-ሞላ
ሁሴንና ኮዱስ በታባርዚ ምሽጋቸው ውስጥ እንዳሉ ተከበው
ራሳቸውን ለመከላከል በተደረገው ፍልሚያ ለኃይማኖታቸው ሲሉ
ደማቸውን ያፈሰሱ መሆናቸውን ሰማ። ወሬውን በሰማበት ዕለት
በጣም ያዘነ መሆኑን በስሜቱ ቢገልጸውም ራሱን ካጽናና በኋላ
የርሱም ቀን እንዲሁ በቅርብ ቢሆንለት ደስታው ከልክ ያለፈ
እንደሚሆን ተመኝቷል።

ነገሩ በዚህ እንዳለ ንጉሡ ሞተ። ልጁ ናሲረዲን ሻህ ያባቱን
ቦታ በመተካት ወሰደ። ጠቅላይ ሚኒሥትሩም ሁጃትን ለማሠርና
ለመግደል የተመኘውን ፍላጎት ዕውን ለማድረግ አሁን አዲሱን ንጉሥ
ናሲረዲን ሻህን በዚህ አጋጣሚ ወቅት ማሳመን አለብኝ ብሎ
ማግባባቱን ጀመረ።

ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ሁጃትን ለመግደል የሚከታተለው
መሆኑን ሁጃትን የሚጠብቀው ሰውዬ ሲሰማ፣ የሁጃትን ፊት
እንዳይታወቅ ሸፋፍኖ በድብቅ ከቴህራን ወደ ተውልድ አገሩ ወደ
ዛንጃን ላከው። ሁጃትም በድብቅ ወደ አገሩ እንደደረሰ መምጣቱ
እንዳይሰማና እንዳይታወቅበት ተጠንቅቆ ትንሽ ቀናት ለመቆየት ፈልጎ
ሳለ ሳይታሰብ ወሬው ከባቢዎቹ ለአንዱ በካርቢላይ ሻሌ አታር ጆሮ
ተሰምቶ ኖሮ የሁጃትን መምጣት የሰማውን ለከተማው ሕዝብ ለፈፈ።
የከተማው ነዋሪ ሕዝብ ወንድ፣ ሴት፣ ልጅና አዋቂ ሳይል ሁጃትን
ለማየት በጉጉትና በደስታ ከየቦታው ተፈንቅሎ መውጣት ጀመረ።

የከተማው ገዢ ማጅፌድ ዳውላል ሁጃት ወደዛንጃን
በመምጣቱ የሆዱ መቃጠል አንሶት የሁጃትን መምጣት ካርቤላይ ሻሌ
መለፈፍ ደግሞ ይበልጥኑ አናደደው። ቁጭቴን መወጣት አለብኝ ብሎ
የዚሁኑ የካርቤላይ ሻሌ አታርን ምላስ አስቆረጠው። ሁጃትን
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ለማስገደል መንገድ ፈልጎ ለጊዜው ስላልተሳካለት ውስጥ ውሰጡን
ሆዱ እየነደደ ላይ ላዩን ግን የሁጃት ወዳጅ መስሎ ለመታየት ሞከረ።
ሆኖም የከተማው ገዢ ውስጥ ውሰጡን በሁጃት ሕይወት ላይ አደጋ
እንዲደርስ ተንኮል ማውጠንጠኑ ተደረሰበት።

በከተማው አስተዳዳሪ ሆድ ውስጥ የተዳፈነው እሳት
ተጫረ። ይኸውም በሁለት ሕጻናት ልጆች መሐከል ጠብ ተፈጥሮ
በመደባደባቸው የአንደኛው ልጅ አባት፣ ባቢ የነበረውን ልጅ በከባድ
ሁኔታ እንዲታሠር አዘዘ። ይህንን ምሥኪን የሆነውን ልጅ አላግባብ
ለምን ያሥረዋል በማለት  ባቢዎች እንዲለቀቅ በጥሞና ጠየቁት።
ፈቃደኛ ባለመሆኑ ያለውዴታው ብዙ ገንዘብ ቢሰጡትም እምቢ አለ።
ባቢዎቹ ሊያሸንፉት ባለመቻላቸው ጉዳዩን ለሁጃት ነገሩት። ሁጃትም
“ይህ ሕጻን ልጅ በልጅነቱ ለፈጸመው ድርጊት ሊቀጣ አይገባውም
ነበር። ይቀጣ ከተባለም በርሱ ጥፋት አባትና እናቱ ሊቀጡ ይገባል
እንጂ የርሱ መቀጣት የለበትምና ይለቀቅልን” ብሎ ለአስተዳዳሪው
ጻፈለት።

ሁጃት ለጻፈው ደብዳቤ ከገዢው መልስ ስላላገኘ
በመደጋገም ለመጻፍ ተገደደ። ለአንዱም ደብዳቤ መልስ ስላላገኘ
ተስፋ ባለመቁረጥ ለመጨረሻ ጊዜ ሙከራው በደብዳቤ ሳይሆን የሰው
መላክተኛ ላከ። ሁጃት የላከውም መላክተኛ የተሰጠውን መልዕክት
ለማድረስ ከአስተዳዳሪው ግቢ እንደደረሰ ዘበኞቹ አናስገባም አሉት።
ርሱም የሁጃትን መልዕክት በግድም ሆነ በውድ ማድረስ አለብኝ ብሎ
ገልጾላቸው አናስገባም ስላሉት ጎራዴውን መዞ የመጣው ይምጣ በሎ
በማስፈራራት አለፈ። አስተዳዳሪው ዘንድም ደርሶ ያሠረውን ልጅ
እንዲለቅ ጠየቀው። በዚህን ጊዜ ገዢውም ተደናግጦ ልጁ የተያዘውና
የታሠረው በሥሕተት መሆኑን ተናግሮ ለቀቀው።

ልጁ በመለቀቁ ምክንያት ቀሳውስቱ በመናደድ “ሁጃት
የጠየቀውን ጥያቄ መቀበልህ ወደፊት ብዙ ነገር አድርግልን ብለው
ያስገድዱሃል። ይህን ሁኔታ በቅድሚያ እንድታውቀው” ብለው
ሁጃትን ካላሠረ በስተቀር ሰላም እንደማያገኝ ያግባቡት ጀመር።
ርሱም ዕውነታቸው መሆኑን ገልጾ ሁጃትን እንዲያሥሩት
ፈቀደላቸው።

የከተማው የቀሳውስቱ አለቃ አሳዱላህ፣ ከከተማው ፖሊሶች
ዕርዳታ ጠይቆ ሁጃትንና ተከታዮቹን ያዛቸው። ወደ አስተዳዳሪው
ቤት በሚወስድበት ጊዜ በመንገድ ላይ ሚር ሳላህና ሰባት ከርሱ ጋር
ሁነው ስለ ሁጃት ሁኔታ ጠጋ ብለው በትሕትና ጠየቁት። ርሱም ምን
አገባችሁ ብሎ በመናገር ዘለፋ በመጨመር ሙልጭ አድርጎም
ሰደባቸው። በዚህን ጊዜ ሚር ሳላህ በመናደድ ጎራዴውን መዞ
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ቢሰነዝር አሳዱላህ ጎንበስ በማለቱ ብቻ አንገቱ ከመቀንጠስ ቢድንም
ግንባሩ ግን ተገሸለጠ። ከዚያም በኋላ ከፖሊሶቹና ሚር ሳላህን
በተከተሉት ባቢዎች መካከል ግጭት ተነሥቶ በየ-እጃቸው
በነበራቸው መሣሪያ ሁሉ ተጨፋጨፉ። በሚር ሳላህ በኩል አንድ
ባቢ ሲሞት በፖሊሶቹ በኩል ግማሽ ያህሎቹ ሲሞቱ ግማሾቻቸው
ደግሞ ቆስለው አካለ-ጎዶሎ ሆነዋል። ባቢዎቹ አሸነፉ፤ ሁጃትም
ከባቢዎቹ ጋር በደሕና ወደ ቤቱ ተመለሰ።

የዛንጃን ዕልቂት ታዲያ እዚህ ላይ ተጀመረ። ይህ
በፍልሚያው ላይ የሞተው የባብ ተከታይ የዛንጃንን ባቢዎች ስሜትና
ወኔ ቀሰቀሰው። ባቢዎቹም በዚህ ሰው ደም መፍሰስ  ምክንያት
ንቅናቄ ለማድረግ አስበው አስተዳዳሪውንና ግብረ-አበሮቹን እስከ
መጨረሻው ለመቅጣት በመነሣሣት ሁጃትን ምራን አሉት። ሁጃት
ግን ንቅናቄያቸውን በመቃወም የባብን መልዕክትና የመጣበትን ዓላማ
እንዲያስታውሱ እየመከረ ይህን የንቅናቄ ሃሳባቸውን እንዲተው
መከራቸው።

የባቢዎቹን በድፍረት መነቃነቅ አስተዳዳሪው በሰማ ጊዜ
በድንጋጤ ሕዝቡን በማነሣሣት ሕይወታችሁንና ንብረታችሁን
ለመጠበቅ ከፈለጋችሁ ሁጃትንና ተከታዮቹን መውጋት አለባችሁ
በማለት ለሕዝቡ ለፈፈ።

በዚህን መካከል ዛንጃን ለሁለት ተከፈለች። እናትና አባት፣
ወንድምና እህት፣ አባትና ልጅ በሃሳብ ተለያዩ። የትሥሥር ሠንሰለት
የዝምድና ገመድም ተበጣጠሰ። በዛንጃን ከተማ ላይም ችግር
እያንዣበበ መሆኑም ታወቀ። በዚህን ጊዜ የከተማው አስተዳዳሪ
ሁኔታው ስላላማረው በፍርሃት ተውጦ መከላከያ ምሽጉን ማጠናከር
ጀመረ። ጊዜው በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለ ሁጃት በአንድ ቆጥ/ማማ ላይ
ወጥቶ “ቸርነቱ የማያልቅበት ዓምላክ ዕውነቱን ከውሸቱ ለይቶ
አወጣው። ከሥሕተት መንገድ ወደ ቀናው ጎዳና ሲመራንና አሁን
እንደምታዩት ወደፊት በባቢዎች ላይ ከባድ ችግር እንደሚደርስ
ይታያል። ይሁን እንጂ ይህ ችግር እንዲያጋጥማችሁ አልፈልግም።
የአስተዳዳሪውና የርሱ ባልደረቦች ዋና ዓላማቸው እኔን ይዘው
ለመግደል እንጂ ሌላ ምንም ዓይነት ዓላማ የላቸውም። ጥማቸውን
ለማርካት የኔን ደም አፍስሰው ለመጠጣት ይፈልጋሉ። ርሃባቸውን
ለማስወገድ የኔን ሥጋም ለመብላት ይጓጓሉ። እናንተም የነርሱን
ፍላጎት እንዳይሟላ ለማድረግ ስትሉ በምትከላከሉበት ጊዜ አደጋ
እንደሚደርስባችሁ አውቃለሁ፤ በኔ ምክንያት ችግር እንዲደርስባችሁ
አልሻምና ከመካከላችን ወደፊት የሚመጣብኝን ችግር ለመቋቋም
አልችልም የሚል ካለ አሁኑኑ ቢመለስ ይሻላል” ብሎ ተናገረ። ሆኖም
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ሞትም ሆነ ሽረት ከርሱው ጋር ለመሞት እንጂ ወደኋላ ለመሸሽ/
ማፈግፈግ የማይፈቅዱ መሆናቸውን ገለጹለት።

የከተማው አስተዳዳሪ ሕዝቡ ከሁለት በመከፈሉ ሁኔታው
የርሱን ፍላጎት የሚያሟላ መስሎ ስላላገኘውና የባቢዎቹም መጠናከር
በጣም ስላሠጋው ኃይል ከመጠቀም በስተቀር ሁጃትን በፖለቲካ ይዞ
መግደል የማይቻል መሆኑን ሲረዳ ጊዜ ሳያጠፋ ወዲያውኑ በዕለቱ
ሦስት ሺህ ወታደሮች ተመልምለው የውጊያ ልምምድ ሥልጠና
እንዲያደርጉ አዘዘ። ባቢዎቹ አስተዳዳሪው ሊወጋቸው መዘጋጀቱን
ቢሰሙም፣ ወታደሮቹንም እየተለማመዱ መሆናቸውንም ቢያዩም
ስሜትም አልሰጣቸውም። እንዲያውም ከመካከላቸው አንዱ ሚር ሪዛ
የተባለ ባቢ የአስተዳዳሪውን እጅ አንጠልጠሎ ለመምጣት
እንደሚችል በመግለጽ ሁጃትን እንዲፈቅድለት ለመነው። ሁጃት ግን
ሳይፈቅድለት ቀረ።

ሆኖም አስተዳዳሪው ወሬው እንዴት አድርጎ እንደደረሰው
ባይታወቅም የዚህን ዓይነት ወሬ ሲሰማ በፍርሃት ተረብሾ ዛንጃንን
ለቆ ለመሄድ ተነሣ። መንገድ እንደጀመረ አማካሪዎቹ ገሥግሠው
ደርሰውበት ሰዳድበው ተመልሶ እንዲቆይ አደረጉት። አስተዳዳሪው
በደረሰበት ፍርሃት ተደናግጦ በቀጠራቸው ወታደሮችና በባቢዎች
መካከል በርሱ አነሳሽነት ጠብ እንዲነሣ ባይደፍርም ከበታቹ በነበሩት
ባለሥልጣናት አማካኝነት ጠብ እየተጫረ በወታደሮቹና በባቢዎቹ
መካከል በሚደረገው ፍትጊያ ከየ-መሐላቸው አንዳንድ ሰው ይሞት
ጀመረ። በሁለቱ ወገን የሚፈጠረው ግጭት እየተባባሰ ስለሄደና
ጉዳዩንም ጠቅላይ ሚኒሥትሩ ስለሰማ ነገሩ እንዲሁ ቸል ተብሎ
በዚሁ መልክ መቀጠል እንደሌለበት በማሰብ ባቢዎቹን
ድምጥማጣቸውን ማጥፋት አለብኝ ብሎ በመፎከር ጄኔራል ሳድሮ
ደውሊዬ ኢስፋሃኒን ከነ-ሙሉ ትጥቅ ወታደሮች ጋር ወደ ዛንጃን
ላከው።

ጄኔራሉም በደስታ ትዕዛዙን ተቀብሎ ወደ ዛንጃን ገሥግሦ
ከደረሰ በኋላ አስተዳዳሪው የቀጠራቸውን ወታደሮች የዘመኑን
የውጊያ ሥልት ካለማመዳቸውና የውጊያ አቋሙን ካስተካከለ በኋላ
በባቢዎቹ ላይ ተኩስ ከፈተ። የሁጃትን ምሽግ ለሦስት ቀንና ሌሊት
በመድፍና በአዳፍኔ ከቦ ደበደበ።

እነ-ሁጃትም ጥቃቱ ስለበዛባቸው፣ ከመድፉ አፍ የሚወጣው
የእሳት ወላፈን ግርፊያ ሳያስደነግጣቸው ጠላቶቻቸውን ፊት ለፊት
ለመግጠም ወጡ “ያ ሳሂ ቡዚ ዛማኒ” የሚለውን ኃይለ-ድምፅ
አሰምተው ጎራዴዎቻቸውን እየመዘዙ በጠላቶቻቸው መካከል
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በመግባት ያንን በደንብ ተደራጅቶ የሠለጠነውን ወታደር በማተራመስ
በታተኑት፤ መድረሻም አሳጡት። ከጠብመንጃዎችም አልፎ በመድፍና
ከዚያም በደንብ የተመረቱ ጉራዴና ጋሻ ይዘው የሚዋጉትን
ወታደሮች፣ ዱላና ጎራዴ ብቻ የያዙ ባቢዎች ፈጇቸው። በችግር
የተጎሳቆሉትና በርሃብ ጠኔ የተያዙት፣ ከእግዚአብሔር ባገኙት ኃይል
ተጋፍጠው ሲዋጉ ድል ለመቀዳጀት ምንም ጊዜ አልፈጀባቸውም።

ወታደሩ የያዘውን መሣሪያ ወደ ኋላው እያሽቀነጠረ
በመወርወር ሲሸሽ፣ ሲደርሱበት ራሱን ብቻ ለማዳን በግንባሩ መሬት
ላይ በመደፋት ምሕረት እንዲደረግለት ይማፀን ጀመር። ጄኔራሉም
በበኩሉ ካመጣቸው አምሥት መቶ ወታደሮች ውስጥ ሠላሳ አንካሳ
ወታደሮች ብቻ ስለተረፉት ባቢዎቹን ምሕረት እንዲያደርጉለት
መለመን ግድ ሆነበት። ከዚህ በኋላ ጄኔራሉ በመሸነፉ ከማዘኑም
በላይ ከአንካሳ ወታደሮቹ ጋር ወደ ሥራው ሲመለስ፣ ባቢዎቹን
ምሕረት በመጠየቅህ አዋርደኸናል በማለት የበላይ ሃላፊዎቹ
የነበረውን ማዕረግና ሥልጣን እንዲገፈፍና  ሌላ ተጨማሪ ቅጣትም
እንዲሰነዘርበት ወስነውበታል።

ባቢዎቹ በማሸነፋቸው የዛንጃን ከተማ ነዋሪዎች በደስታ
ተዋጡ። ጄኔራሉ ዛንጃንን ለቆ እንደሄደ ሕዝቡ ሲሰማ ተደስቶ
ይጨፍርና ይፈነጥዝም ጀመር። የመንግሥቱ ወታደሮችም ሆኑ
አስተዳዳሪው የቀጠራቸው ሰዎች በጥቂትና ምንም ሥልጠና ባልወሰዱ
ባቢዎች ስለተሸነፉ “ደካማዎች!” እያለ ሕዝቡ አፌዘባቸው። በነርሱም
ላይ ከእንግዲህ ዕምነት የሚጣልባቸው አለመሆኑን ገለጸ። እንደገና
ሌሎችን ቀስቅሶ ባቢዎቹን ለመውጋት ገንዘብ ያድል ጀመር። ገንዘብ
የማያታልለው ሰው የለምና፣ በሙሉ ልባቸው እንኳ ባይሆንም
ውጊያው ግን እንደገና እንዲቀጥል ሆነ። ወታደሩ አሁንም በሚቻለው
አቅም ሁሉ የሚያውቀውን ሥልት በመጠቀም ባቢዎችን ለማጥቃት
ሞክሮ ባለመቻሉ መበታተን ግድ ሆነበት፤ ባቢዎቹም ወደ ምሽጋቸው
በደህና ተመለሱ።

ባቢዎቹ ወደ ምሽጋቸው ከተመለሱ በኋላ ሕዝቡ
አስተዳዳሪውንና ሌሎችንም ሹማምንት ባለሥልጣናትን በመፍራት
ምግብ የሚያቀብላቸውም ሆነ የሚሸጥላቸው ሰው አጥተዋል። በዚህ
ምክንያት ባቢዎችን ከባድ የሆነ ችግር አጋጥሟቸዋል። ባቢዎቹ
ያከማቹት ምግብ እያለቀ ስለሄደ፣ በረሃብ አለንጋ ሥቃይ ይገረፉ
ጀመር። ምንም እንኳ በረሃብ ቢሰቃዩም ምን ጊዜም ቢሆን
ምሽጋቸውን ላለማስደፈር ከመከላከል አልቦዘኑም።

ከዕለታት አንድ ቀን ሁጃት ለንጉሡ ናስረዲን ሻህ ደብዳቤ
ጻፈለት። የደብዳቤውም ይዘት “የቀድሞውም ንጉሥ ወደ ቴህራን
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ጠርቶኝ አዋቂዎች ናቸው በሚላቸው ሰዎች ፊት እንዳስረዳ ጠይቆኝ
ካስራዳሁ በኋላ በመደሰቱ ነጻነቴን ሰጥቶኝ ነበር፤ ባንተ አገዛዝ ዘመን
ግን ወታደሮችህ እኔንና የባብን ተከታዮች በማሰቃየት ላይ ይገኛሉ፤
ግርማዊነትዎም ይህንኑ ችግር ሰምቶ ዕርዳታውን አልሰነዘረልንም፤ እኛ
ኃይማኖታችንን ብቻ ለሕዝብ ለማስተዋወቅና መልዕክቱን
ለማስተላለፍ ካልሆነ በስተቀር በመንግሥቱ ላይ ምንም ዓይነት
የአመጽ እርምጃ የመውሰድ ሃሳብም ፍላጎትም የለንም፤ እንዲያውም
የግርማዊነትዎ መንግሥት እንዲስፋፋና እንዲበለጽግ የጽኑ ምኞታችን
አይለየውም፤ መልካም ፈቃድህ ቢሆን ስለጠቅላላው ሁኔታ
ለማስረዳት ወደ ቴህራን እንድመጣ ይፈቀድልኝ” የሚል ነበር። ሆኖም
ይህንን ደብዳቤ ይዞ እንዲሄድ የተላከው ሰው አስተዳዳሪው
እንዳጋጣሚ በድንገት አግኝቶት ኖሮ ደብዳቤውን ከእጁ ነጥቆ አንብቦ
ደብዳቤው ለንጉሡ የተጻፈ መሆኑን ሲረዳ መላክተኛውን ሰው
አሰቃይቶ ከገደለው በኋላ ሁጃት እንደጻፈው በማስመሰል ንጉሡን
ሙልጭ አድርጎ የስድብ ውርጂብኝ ደብዳቤ ጽፎ ለንጉሡ በእጁ
እንዲሰጠው አደረገ። ንጉሡም የተጭበረበረው የስድብ ደብዳቤ
ሲደርሰው እንዴት ሁጃት እንዲህ ይሰድበኛል ብሎ በመናደድ ቀደም
ሲል የከተማው አስተዳዳሪ ዕርዳታ ጠይቆት ችላ ብሎት ስለ ነበር
ጊዜው አሁን ነው ብሎ በማሰብ በሞሐመድ ካን መሪነት ሁለት ሺህ
አምስት መቶ ወታደሮች ከነ-ሙሉ ትጥቃቸው ወደ ዛንጃን ሂደው
ሁጃትንና ተከታዮቹን ያለ ምሕረት ጨፍጭፈው እንዲገድሏቸው
አዘዘ።

ሁጃትና ባቢዎቹ በምሽጋቸው ውሰጥ በረሃብ እየተቆሉ
በመሰቃየት ላይ እንዳሉ ባብ በሰባት መቶ ሃምሳ ጥይት ተደብድቦ
መገደሉን ሰሙ። ባቢዎቹ የባብን መሞት በሰሙ ጊዜ በጣም አዘኑ።
በሌላ በኩሉ ደግሞ በመንግሥቱ ወታደሮች አመካኝነት ሕዝቡ ባብ
መገደሉን በሰማ ጊዜ እንዲደሰት ግብዣው ሆን ተብሎ ተትረፍርፎ
በመዘጋጀት የምግቡ ሽታ ባቢዎቹ ወደ ነበሩበት ምሽግ ድረስ ደርሶ
በማወድ በረሃብ የተቆላው ሆዳቸው ምግብ ያገኘ መስሎት ይንጯረር
ነበር። ሞሐመድ ካን ከወታደሮቹ ጋር ከዛንጃን ከተማ እንደደረሰ
ዕለቱኑ የባቢዎቹን ምሽግ ከቦ ውጊያው እንዲጀመር አዘዘ።
ወታደሮቹም እንደታዘዙት ምሽጉን ለመውረር  መቃረባቸውን
ሁጃትና ተከታዮቹ ስለተመለከቱ እነርሱም በበኩላቸው ተሰናዱ።
የሞሐመድ ካን ወታደሮች ወደ ምሽጉ በማነጣጠር ተኩስ ጀምረው
ለብዙ ሰዓታት ያህል ምሽጉን በተከታታይ በመድፍ ደበደቡት።
ይህንንም አድርገው እንዳሰቡት ግን ስላልተሳካላቸው እንደገና ወደ
ምሽጉ በጣም ቀርበው መተኮሳቸውን ቀጠሉ።
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ሁጃትና ባቢዎቹ በበኩላቸው ለመዋጋት የመድፉ ጥይት ፋታ
ባይሰጣቸውም በቅርባቸው ሁኖ የሚተኮሰው መድፍ በምሽጋቸው
ላይ ጉዳት የሚያደርስባቸው መሆኑን በመረዳታቸው የሞሐመድ ካን
ወታደሮች የመሣሪያ ብዛት ሳያስደነግጣቸው “ያ ሳሂ ቡዚ ዛማኒ”
የሚል ኃይለ-ድምፅ በማሰማት ዋናውን በር በርግደው በመክፈት
ጠላቶቻቸውን ለመጋፈጥ ወደ ወታደሮቹ ገሠገሡ። ጠላቶቻቸውንም
ያለ ምንም ፍርሃት ገጠሟቸው።

በዚህ በኋላማ ምን ይጠየቃል፣ ባቢዎቹ ከመሞት ሌላ
ምርጫ ስለሌላቸው እስከሚሞቱ ድረስ በጀግንነት መዋጋት ብቻ
ስለነበረባቸው ጎራዴያቸው በተሠነዘረ ቁጥር በየ-እግራቸው ሥር
የጠላት ወታደር ወድቆ ሲንፈራፈር ይታያል።

ሆኖም በዚሁ ዕለት የሁጃት ተከታዮች ረሃቡ፣ ድካሙና
የመሣሪያው ናዳ ብዛት በማየሉ በብዛት ተገደሉ። ብዙ ልጆች
በእናቶቻቸው ፊት መጠን በሌለው ጭካኔና ግፍ ተጨፈጨፉ።
ወታደሮቹ፣ በግፍ በተገደሉት ባቢዎች ግንባር ላይ ጦር በመቸከልና
ዓይኖቻቸውንም በማውለቅ አሰቃይተው ገደሏቸው። በውጊያው
ፍመት መካከል የባቢዎቹ እናቶች፣ እህቶችና ሚስቶች ሴትነታቸውን
በመርሳት ፍርሃት ባልተቀላቀለበት ሁኔታ ወንድ ወይም የከተማውን
ሴት በመምሰል ፊቶቻቸውን በመሸፈን ባቢዎች፣ ምግብ ለተራቡት፣
ውሃ ለተጠሙት፣ የቆሰሉትን በማከም፣ በጣም የተጎዱትን በመሸከምና
ወደ ምሽጉ በመውሰድ ከፍተኛ ዕርዳታ አደረጉ።

ይህም ሆኖ የተረፉት ባቢዎች በጀግንነትና በቆራጥነት
በመዋጋት ላይ ነበሩ። ውጊያው ተፋፍሞ እንዳለ በጠላቶቻቸው ምሽግ
ውስጥ ባለሥልጣናቱ እርስ በርሳቸው እንሽሽ ወይም ውጊያውን
እንቀጥል እየተባባሉ ሲነታረኩ በመካከላቸው አለመግባባት ተፈጠረ።
አለመግባባቱም የተፈጠረበት ምክንያት ባለሥልጣናቱ በውጊያው
ሜዳ መሐል ስለነበሩ ባቢዎቹ በብዛት የተጎዱ ቢሆኑም ከሞት
የተረፉት ባቢዎች ግን የንጉሡን ወታደሮች ውሃ ውሃ እስከሚሉ ድረስ
የሚያደርጉትን አሳጥተዋቸው ኖሮ ወታደሩ ወደ ተለያየ አቅጣጫ በየ-
ቦታው በመበታተኑና ፈርጥጦ መሸሹ ረብሿቸውና ተደናግጠው
ስለነበረ ነው።

በዚህን ጊዜ ባቢዎቹ ጉልበታቸው በረታ። ምንም እንኳ
አብዛኛው ወታደር ሸሽቶ ከከተማው ገብቶ ቢደበቅም ከዚያ ውጊያ
ቦታ ላይ የቀሩትን ወታደሮች ደግሞ አባረው ከውጊያው ሜዳ
አስወገዷቸው። ባቢዎቹ የሞሐመድ ካንን ወታደሮች ወደ ከተማው
ሲያባርሩ ሸሽዎችን ወታደሮች ለማገዝ በጄኔራል አሚር ተማን መሪነት
ከናይሪዝ፣ ከኩራዛንና ከታብሪዝ ከተላኩት ወታደሮች ጋር ባቢዎቹ



137

ፊት ለፊት ተገናኝተው ተፋጠው ቆሙ። ባቢዎቹ ሕይወታቸው በአየር
ላይ የተንሳፈፈች መሆኑን በመረዳት ሌላ አማራጭ መንገድም
ስላልነበረ ውጊያቸውን ወደፊት! ብለው ቀጠሉ። ለዕርዳታ የመጡት
ወታደሮች ግን ለውጊያ የተዘጋጁ ስላልነበሩ ድንገተኛ ዱብዳ ነገር
ስላጋጠማቸው የያዙትን ሁሉ ጥለው ሽሽታቸውን ተያያዙት። አሁንም
ድሉ የባቢዎች ሆነ። እነኚህን በኋላ እንዲረዱ የተላኩትን ወታደሮች
መርቶ የመጣው ጄኔራል አሚር ተማኒ ባቢዎችን መቋቋም ስላቃተው
ሌላ ዘዴ መፈለግ ግድ ሆነበት። ዘዴውም “ውጊያው እንዲቆም
ከንጉሡ ታዘናልና ውጊያውን በአስቸኳይ እናቁም፤ ከሁጃት ጋርም
አስፈላጊውን ንግግር እናድርግ” የሚል ነበር። በተናገረውም ቃል
መሠረት ከዛንጃን ሕዝብ ዕምነት ስለተቸረው ወዲያውኑ ከላይ
የለፈፈውንና ከምሽጋቸው ውሰጥ ሲወጡ ምንም እንዳማይሆኑ
የሚያረጋግጥ በቅዱስ ቆርዓን ላይ ጽፎ ለሁጃት ላከለት።

ሁጃትም ጓደኞቹን ሰብስቦ “ይህን የተለመደ ተንኮላቸውን
በማዛንዳራንና በናይሪዝ ፈፅመውታል፤ አሁን በኛም ላይ ሊፈፅሙት
ማሰባቸው ይታወቀኛል፤ ቢሆንም ተንኮላቸው እርግጠኛ መሆኑን
እንድታምኑ ለማድረግ ጥቂት ሰዎች ጅኔራሉ ዘንድ ይላኩ” በማለት
ባቢዎቹን አሳሰባቸው። ባቢዎቹም በመሥማማት ከአሥር ዓመት
በታች የሆኑ ልጆችና በዕድሜ ወደ ሠማኒያ ዓመት አካባቢ የሚደርሱ
ሽማግሌዎች ተመርጠው ሰላም ፈላጊዎች መሆናቸውን ለመግለጽ
ተላኩ፤ ጄኔራሉ ዘንድም እንደደረሱ ጄኔራሉ በፈቃደኝነት
ባይቀበላቸውም እነርሱ ግን ለምነው የተላኩትን መልዕክት
አደረሱለት።

ጄኔራሉም “መልዕክቱን የላኩት ለሁጃት ለራሱ ሲሆን ራሱ
ሁጃት ከምሽጉ ወጥቶ ይመጣል ብዬ ነው እንጂ ልጆችና
ሽማግሌዎችማ እንዲልክ አልነበረም፤ ይህንንም ያደረገው እኔን
በመናቅ ነው” ብሎ በመናደድ፣ ምክንያት በመፈለግ ንጉሡን
ተሳድባችኋል በሚል አሳቦ  ሽማግሌዎቹን በጎራዴ ሲያስጨፈጭፍ
ልጆቹን ደግሞ አሠራቸው።

ይህን የጭካኔ ዕርምጃ ድርጊት ሁጃት ሲሰማ ጓደኞቹን
በሙሉ በመሰብሰብ ቃላቸውን የማይጠብቁና በዘዴ ከምሽጋቸው
አስወጥተው ሥጋቸውን በጣጥሰው ሊበሏቸው አስበው የነበረውን
ሁኔታ  ገለጸላቸው “የሚፈልጉት እኔን፣ ደሜንም አፍስሰው
ለመጠጣት ሥጋየንም ለመብላት ስለሆነ እናንተ ግን በሌሊት ምሽጉን
ለቃችሁ ሂዱ፤ እኔ ብቻዬን እጋፈጣቸዋለሁ” አላቸው። ጓደኞቹም
መልሰው “የኛ ደም ካንተ ደም፣ የኛ ሥጋም ካንተ ሥጋ አይበልጥምና
እስከ መጨረሻው ተዋግተን ለኃይማኖታችን ደማችንን በደስታ
እናፈሳለን” ብለው በቆራጥነት መንፈስ አነጋገር መለሱለት።
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ጄኔራሉም የሁጃትንና የባቢዎቹን ብልህነትና ቆራጥነታቸውን
በመረዳቱ የተለመው ዘዴም የማይሠራ መሆኑን በመገንዘቡ ጠንካራ
የአካል ብቃት ያላቸውን የዛንጃንን ሰዎች እየመረጠ ለወታደርነት
በመመልመል ይቀጥራቸው ጀመር። በቁጥርም ወደ ሰባት ሺህ
አምሥት መቶ የሚሆኑ ምርጥ ምልምሎች አዘጋጅቶ መደበ፤ እንደየ-
ምድባቸውም ሰጣቸው። ወታደሮቹን በሰባት መቶ ሃምሳ መደብ
እያንዳንዱ ምድብ ሃምሳ ሃምሳ ወታደር እንዲይዝ አድርጎ ለእያንዳንዱ
ምድብ አሥር አሥር መድፎች በማከፋፈል ወደ ባቢዎቹ ምሽግ
ሂደው በየተራ ቀንና ማታ በመፈራረቅ ያለረፍት እንዲያጠቁ አዘዘ።
በዚህ ዕቅድ መሠረት ጄኔራሉ ራሱም በውጊያው ውስጥ በመሰለፍ
ለአንድ ወር ያህል ምሽጉን በመድፍ ደበደበ፤ አስደበደበም። በየጊዜው
የሚወርደው የመድፍ ጥይት ናዳ ምሽጉን ከማፈራረሱም በላይ
የተከላካይ ባቢዎቹንም ቁጥር ብዛት እያስቀነሰና እያመነመነው መጣ።

አንድ ቀን ምሽጉ በመድፍ ጥይት በመደበደብ ላይ ሳለ
የሁጃት የቀኝ እጁ በጥይት ተመታ። የሁጃት የመቁሰል ወሬ ሹክሹክታ
በምሽጉ ውስጥ እንደተሰማ፣ ባቢዎቹ በመደናገጥ ያደፈጡበትንና
የሚከላከሉበትን ሥፍራ እየለቀቁ የሁጃትን ሁኔታ ለማየት መሄድ
ጀመሩ። ጠላቶቻቸው ታዲያ የቦታውን መለቀቅ ስለተመለከቱ
በመድፍ ጥይት ዋና መግቢያውን በርና አነስተኛ መውጫና መግቢያ
በሮችን ደጋግመው በመደብደብ ሰብረው በምሽጉ ውስጥ ለመግባት
ቻሉ። በዚህ ዕለት ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ በመቶዎች
የሚቆጠሩ ሴቶችና ልጆች በምሽጉ ውስጥ ስለነበሩ ወታደሮቹ እያሠሩ
ወሰዷቸው። ከዚያም ወስደው ምግብና ውሃ ሳይሰጧቸው በበረዶ
ላይ ከአሥራ አምስት ቀናት በላይ አስቀምጠው አሰቃዩዋቸው።
የበረዶው ቅዝቃዜ ቢያሰቃያቸውም በሌላ በኩል ደግሞ በምግብነት
ጠቅሟቸዋል። ይዘውት የነበረውን ምግብ እንዳይበላሽ በማቀዝቀዝ፣
ከዚያም አልፎ በአጠገባቸው የሚገኘውን ሣርም ሆነ ቅጠል አኝከው
ለመዋጥ ማወራረጃቸው የበረዶው ውሃ ነበር። ስቃዩ በዚህ ብቻ
አላበቃም፤ አላፊ አግዳሚው ዙሪያቸውን በመክበብ
“እግዚአብሔራችሁን አገኛችሁ?” እያሉ አሽሟጠጡባቸው
ተፉባቸውም። ከየቤቶቻቸውም የቆሻሻ ጥራጊ እያወጡ በማምጣት
በላያቸው ላይ ደፉባቸው።

ሆኖም ወታደሮቹ በምሽጉ ውስጥ ገብተው ሰዎቻቸውን
መውሰዳቸውንና የነበራቸው ንብረታቸውንም መዘረፋቸውን ባቢዎቹ
ስለተመለከቱ “ያ ሳሂ ቡዚ ዛማኒ” የሚል ኃይለ- ድምፅ በማሰማት ያለ
የሌላቸውን ኃይል በመጠቀም ጠላቶቻቸውን ከምሽጉ አባረው
እንዲወጡ ከማድረጋቸውም በላይ ብዙ ወታደሮቻቸውንም ገለዋል።
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በዚህም ምክንያት ጄኔራሉ የወታደሩ አቋም አጠራጣሪ ሁኖ ስላገኘው
ለሕይወቱም የሚያሠጋው መሆኑን በመገንዘብ የሚያደርገው ዘዴ
ስለጠፋው የታየው ብልሃት ሁጃትን ለመያዝ የሚቻለው በሚኖርበት
ቤት አቅጣጫ ውስጥ ለውስጥ ቆፍሮ መድረስና መያዝ ብቻ መሆኑን
አስቦ እንዲቆፈር አዘዘ።

በትዕዛዙም መሠረት የመሬቱ የውስጥ ለውሰጥ ቁፋሮው
ተጀመረ። ባቢዎቹ እንዳያውቁ ለማወናበድ በሌላ አቅጣጫ የመድፍ
ተኩስ በምሽጉ ላይ አወረዱበት። ቁፋሮው በተጀመረ በጥቂት ቀናት
ጊዜ ውሰጥ ሁጃት የሚኖርበት ቤት ደርሶ፣ መሠረቱን እንዳገኙ ጊዜ
ሳይፈጁ መሠረቱን በድማሚት አፈነዱት። ወዲያውኑ ሁጃት ወደ ሌላ
ክፍል ተዛውሮ ኖሮ ይህንኑ ሰምተው እንዳያመልጥ የተቀመጠበትን
ክፍል ፋታ በመንሣት በመድፍ በማከታተል ደበደቡት።

ሁጃት በቤቱ ውሰጥ ከባለቤቱና ከሕጻን ልጁ ጋር እንዳለ
በመድፉ ተኩስ በመመታቱ የክፍሉ አንደኛው የጎኑ ግንብ ተደርምሶ
ሲወድቅ ባለቤቱን “ጊዜያችን ደርሷልና ተጠንቀቁ” አላት። ይኼን
እንደተናገረ ትንሽ ደቂቃዎች አልቆየም፣ በድጋሚ አንድ ሌላ የመድፍ
ጥይት የነበሩበትን ክፍል የሌላኛውን ጎን ግንብ ሲደረምስ የወረደው
ድንጋይ ሚስቱንና ሕጻን ልጁን ገደላቸው። ሁጃት ሚስቱና ልጁን
አጠገቡ ደንጋይ ተጭኗቸው እንዳየ በጣም አዝኖ “እኔን ሳትገድል የኔን
ነፍስ ሳትወስድ የባለቤቴንና የልጄን ነፍስ አሰቀድመህ መውሰድህ ምን
ኀጢዓት ብሠራ ነው! ጌዜዬን አቅርብልኝ” ብሎ ተንሰቅስቆ አለቀሰ።

ሁጃት በጉዳት ላይ መሆኑን ባቢዎቹ በመረዳታቸው መላ
በመፍጠር የመጨረሻ የሞት ሽረት ትግል አድርገው የጌታቸውን
ቁጭት ለመበቀል ፈለጉ። ሆኖም ሁጃት ግን ይህን ዓይነት ሃሳብ
እንዲተው አዘዛቸው።

ሁጃት ይህን ቢላቸውም በእግዚአብሔር ኃይል ሕይወታችን
እስከምታልፍ ተዋግተን እነኚህን ትዕቢተኞች ማንነታችንን ማስተማር
አለብን እያሉ በሚመካከሩበት ጊዜ ቀደም ሲል የቆሰለው የሁጃት
ክንዱ እያመረቀዘ ያሰቃየው የነበረው በቆሰለ በዘጠነኛው ቀን መላ
ሰውነቱን መርዞ እ.ኤ.አ ጥር 8 ቀን 1851 ዓ.ም ጠዋት ገደማ በፀሎት
ላይ እንዳለ ገድሎታል። የሁጃት መሞት ባቢዎቹን በጣም አድርጎ
አስደነገጣቸው። ቢሆንም ጠላቶቻቸው ሬሳውን ወስደው ግዳይ
ጣልን ብለው መጫወቻ እንዳያደርጉት በማሰብ ወደ ጓደኛው ቤት
ወስደው ደበቁት።

ሁጃትን ተከትለው ወደ ምሽጉ ከገቡት ብዙ ሰዎች ውስጥ
ሁለት መቶ ጠንካራ ሰዎች ብቻ ቀርተው ስለነበር እነሱም የመጨረሻ
ትግል እናድርግ ብለው ለመዋጋት ወጥተው ትንሽ እንደተዋጉ በብዙ
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ሺህ የሚቆጠሩት የጠላት ወገን ወታደሮች ከበው ኃይለኛ መስሎ
የታያቸውን ሁሉ እዚያው አረዷቸው። የተረፉትንም በበረዶ ውሃ
ውስጥ እየደፈቁ በማውጣትና በመግረፍ፣ ራሳቸው ላይ የፈላ ዘይት
በመድፋትና እግሮቻቸውን ሬንጅ እየቀቡ በበረዶ ውሰጥ በመቅበር
አሰቃይተው ጨረሷቸው። አንዳንዶቹን ደግሞ እንደ ዒላማ ገትረው
በጥይት ሰውነታቸውን የሚበሳሷቸው ከመሆኑም በላይ የሞቱትንም
ሬሳቸውን በሳንጃ እየተለተሉ ተጫወቱባቸው። በዚህ ዓይነት አሥራ
አምስት ቀን ሙሉ አንገላቷቸው።

ቀሳውስቱም ይህ በሌሎቹ ላይ ያደረሱት የጭካኔ ድርጊት
አላረካ ብሏቸው የሁጃትንም ሬሳ ፈለጉ። የሰባት ዓመት ዕድሜ
የነበረው የሁጃትን ልጅ በማታለል ያባቱ ሬሳ የተደበቀበትን ቦታ
እንዲግራቸው አድርገው ካገኙ በኋላ አስከሬኑን ከተቀበረበት
አውጥተው እግሩን በገመድ አሥረው በከተማው መሐል በማዞር
እንዲጎተት አደረጉ። የዛንጃን ዕልቂት በእንደዚህ ዓይነት ተደመደመ።

ከአካባቢው በተገኘው ማስረጃ እንደተረጋገጠው በዛንጃን
ምሽግ ውስጥ የተገደሉት ባቢዎች ብዛት አንድ ሺህ አምስት መቶ
ዘጠና ስምንት ነበሩ ይባላል።

በንጉሡ ሕይወት ላይ የተሞከረውና ያስከተለው ዕልቂት

የንጉሡ ባለሟል የነበረው ሚርዛ ታኪ ካን ሥልጣን ከያዘበት
ጊዜ ጀምሮ እንደ ዋነኛ ሥራው አድርጎ ይዞት የነበረው፣ ጭካኔ
በተሞላበትና ርህራሄ በጎደለው መንገድ ባብንና ባቢዎችን መግደል
ብቻ ነበር።

ሥልጣን በያዘ በመጀሪያው ዓመት የክብር ዘበኞቹ
የታብሪዝን ምሽግ በውጊያ ለመውረር ሞክረው ባቢዎቹ ወታደሮቹን
በአምላክ ኃይል እምሽክ አደረጓቸው እንጂ እንደርሱ ትዕዛዝ ቢሆንማ
ኖሮ ለስም አንድ እንኳ ባቢ ባልተረፈም ነበር። ይሁን እንጂ ተንኮል
በተሞላበት ዘዴ የሞላ ሁሴንንና የኮዱስን ሕይወት እንዲዚሁም ሦስት
መቶ አሥራ ሦስት የባብ ተከታዮች በመሆናቸው ብቻ አስገደለ።

ሥልጣን በያዘ በሁለተኛው ዓመት ከዋናው ከተማ በቴህራን
ውስጥ የባብን ኃይማኖት አጠፋለሁ በማለት ጭካኔ በተሞላበት
መንገድ ባቢዎችን እያደነ ፈጃቸው። በቴህራን ውስጥ እነዚያን ሰባቱን
ሠማዕታት የባብ ተከታዮችን አስይዞ በጭካኔ እንዲገደሉ ያስደረገውና
ቫሂድንና ተከታዮቹንም ያስጨፈጨፈው እርሱ ነበር።

ሥልጣን በያዘ በሦስተኛው ዓመት ደግሞ የባብ ተከታዮች
ከምደረ-ገጽ መጥፋት አለባቸው ብሎ የሰጠው ትዕዛዝ ባለመሻሩ
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ሁጃትንና የአንድ ሺህ አምስት መቶ ዘጠና ስምንት ባቢዎች መገደል
ምክንያት ሆኗል።

ይህ ሁሉ በአንድነት ተጨማምሮ ባቢዎቹን አሰቃይቶ
እንደገደላቸውና እንዳስገደላቸው ሁሉ እርሱም በተራው በሠፈሩት
ቁና መሠፈር አይቀርምና እ.ኤ.አ በ1852 ዓ.ም በፀደይ ወራት ውስጥ
በፊን የሕዝብ መታጠቢያ ውስጥ ተሰቃይቶ እንዲገደል ተደርጓል።

ባብ ይገደል እንጂ ኃይማኖቱ ገና ብርሃኑን በመፈንጠቅ
ማንፀባረቅ ላይ ነበር። በየቦታው ስሜታቸው የጋለ ባቢዎች
የመልዕክቱን ትምህርት ከማስተማራቸውም ሌላ አንዳንድ አመርቂ
ጀብዱ እየሠሩ መሆናቸው ይሰማ ነበር።

ባሃኦላህ ወደ ኢራክ‹ቅ› ለመሄድ ጉዞ ጀምሮ እግረ-መንገዱን
ቴህራን አርፎ ሳለ አንድ አዚም የተባለ ባቢ ንጉሡን ለመግደል
ባቢዎች ያሰቡ መሆናቸውን ነገረው። ባሃኦላህም ይህ ዓይነቱ ደካማ
የጥፋት ሃሳብ አማኝ ነኝ ከሚል ባቢ መገኘቱ በጣም ስላስገረመው
እንደዚህ ያለውን ሃሳብ ለፈፀም ቀርቶ ማሰቡም እንኳን ቢሆን በጣም
እንደሚያሳዝነው ገልጾ ይህን ርካሽ አስተሳሰብ ከየ-አንጎላቸው ውስጥ
እንዲያወጡ፣ እንዳይፈፅሙትም፣ የፈፀሙትም እንደሆነ ግን የብዙ
ንፁሐን ባቢዎች ሕይወት የሚጠፋ መሆኑን አስረድቶ ለእነዚያ
ሕይወታቸው ለሚጠፋው ባቢዎችም ደም ኃላፊው ይህንን አስበው
አድራጊዎቹ እንደሚሆኑ ገልጾ ማንም ባቢ ንጉሡን ለመግደል በጭራሽ
እንዳይሞክር አወገዘ።

ይህን ድርጊት ባሃኦላህ ቢያወግዝም በጠንሳሾቹ የተወጠነው
ዕቅድ በሥራ ላይ ከመዋል አልቀረም። በዚህን ጊዜ አንድ ቴህራን
በሚገኝ ሱቅ ውስጥ በረዳትነት የሚሠራ ሳዲቅ ታባሪዝ የተባለ
ወጣት፣ ባብ ያለርህራሄ እንዲገደል ያደረገው ንጉሡ ነው በሚል
መንፈስ በመነሣሣት ቁጭቱን ለመበቀል ከጓደኛው ከፋቱላሂ ከሚ ጋር
ሁኖ እ.ኤ.አ ነሐሴ 15 ቀን 1852 ዓ.ም ናይሻራን ወደ ሚገኘው
የመዝናኛ ቦታ ቤተ-መንግሥት አካባቢ ሄዱ። እንደ ማንኛውም አላፊ
አግዳሚ መንገደኛ መስለው በመንገድ ዳር ሲንጎራደዱ እንዳሉ ንጉሡ
በፈረስ ላይ ሁኖ የጠዋት ሽርሽሩን ለማድረግ ከቤተ-መንግሥቱ ቅጥር
ግቢ ሲወጣ ሳዲቅ ወደ ንጉሡ ቀረብ ብሎ ሰው ለመግደል
በማያስችል ተልካሻ ሽጉጥ በማከታተል በንጉሡ ላይ አነጣጥሮ
ተኮሰበት።

በዚህ ባልታሰበ አደጋ ምክንያት በኒያሻራን ያሉት ሰዎች፣
ወታደሮና መኳንንት ሁሉ ባንዴ በቦታው ላይ ተሰበሰቡ። ጠቅላይ
ሚኒሥትሩና አጃቢ ጭፍሮቹ በድንጋጤ ተውጠው የቆሳሰለውን
ንጉሥ ከበውት ቆሙ። ጡሩምባው፣ እምቢልታው፣ ታምቡሩና
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ጩኸቱ የንጉሡን አገልጋዮች በሙሉ በየቦታው ያሉትን ስላስደነበረና
ስላሸበረ፣ ግማሹ በፈረስ ገሚሱ ደግሞ በእግሩ በመሮጥ ወደ ቤተ-
መንግሥቱ ይተምም ጀመር። ሕዝቡ ከመደናገጡም የተነሣ አንዱ
የበላይ የሚሰጠውን ትዕዛዝ ሌላኛው አይሰማም። የቴህራን ከተማ
ከንቲባ አርዲሼር ሚርዛ ቢቸግረው የተወሰኑ የፀጥታ አስከባሪ ሰዎችን
መርጦ ይህን አደጋ ለማድረስ ምክንያት የሆነውን ማንነት ጉዳይ
ፈልገው እንዲያገኙ በየቦታው ላካቸው።

ለፀጥታ አስከባሪት የተመረጡትም ሰዎች በፈረደባቸው
ባቢዎች ላይ ለማሳበብ ብዙ ጊዜ አልፈጀባቸውም። ለንጉሡ መቁሰል
ምክንያት የሚሆኑት ባቢዎች ናቸው በማለት ባቢዎቹ በያሉበት
እየታደኑ እንዲገደሉ ባለ ሥልጣናቱ ወሰኑ። ለንጉሡ መቁሰል
ምክንያት የሆኑት ባቢዎቹ ናቸው መባሉን የሰማችው የንጉሡ ወላጅ
እናት ደግሞ እንደ ዕብደት አድርጓት የምትናገረውን በመሳት
በከተማው ላይ አደጋ እንደ ሚደርስ በመለፍለፍ በአገሬው ላይ ወሬ
አስነዛች። በከተማው ውስጥም ፖሊሶችና የፀጥታ አስከባሪ ሠራተኞች
በየቦታው በመሰራጨት እንዲያው በግምት ባቢ ነው የተባለውን ሁሉ
በጥርጣሬ ብቻ በግፍ በመያዝ ያልታሰበ አደጋ ፈፀሙበት።

የቴህራን ዋና መግቢያ በር ተዘጋ። የከተማው ከንቲባ
በከተማው መግቢያ በር በኩል ለማለፍ የሚሞክሩትን ባቢዎች
እንዲያዙና በከተማው ውስጥም ባቢ ናቸው የተባሉት ሁሉ አንድ
በአንድ ተለይተው እንዲወጡ እንዲደረግ አዘዘ። ባቢዎቹን ለይቶ
ለማውጣት እንዲረዳ በማለት አንድ የታወቀ ባቢ አሽከር የነበረ አባስ
የሚባል ወጣት በመደብደብ ከባድ ሥቃይ እየተፈፀመበት በቴህራን
ከተማ መንገድ ላይ እንዲሄድ ተደርጎ ባቢ የሆነውን ሰው እንዲጠቁም
ተደርጓል።

ይህ ድርጊት አንጎላቸው/አዕምሯቸው ትክክል ባልሆኑ
ወጣቶች የተፈፀመ መሆኑ ቢረጋገጥም በቴህራን የሚገኙትን ባቢዎች
ለማደን የሚደረገው ሁካታና ትርምስ ከተማዋን በጠበጣት። ይህንን
ተንኮል የጠነሰሰው ባሃኦላህ መሆን አለበት በማለት እርሱም
እንዲታደን ታዘዘ። ባሃኦላህ ቴህራን አጠገብ በሚገኘው ኒያሻራን
ባዛርካንዲ መንደር በአማቹ በሚርዛ ማጂድ ቤት አርፎ ነበርና እርሱን
አሥረው ለመውሰድ ሲሞክሩ በነበሩ የተላኩ ወታደሮችና በአንሰጥም
ባዮች መካከል ብጥብጥ ተነሣ።

ሚርዛ ማጂድ የሩሲያ ሚኒሥትር የልዑል ዳልጉሩኪ ጸሐፊ
ስለነበር ልዑሉም በበኩሉ ባሃኦላህን አሳልፌ አልሰጥም ብሎ
ወታደሮቹን አስቸገራቸው። ሆኖም ልዑሉ በባሃኦላህ ላይ ችግርና
ሥቃይ በይበልጥ እንዳይደርስ በማስጠንቀቅ ለሚርዛ አካ ካን በአደራ
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ሰጥቶት ይህም አካ ካን አደራውን መጠበቅ ሲገባው አሳልፎ
ለጠላቶቹ ባሃኦላህን ሰጠ። ከዚያም ወታደሮቹ ባሃኦላህን ከያዙት
መንደር ጀምረው ሠንሠለት ባንገቱ በማሸከም በመንገድ ላይም ብዙ
ጊዜ ልብሱን በመግፈፍና በድንጋይ በመውገር እንደዚሁም በዚያ በበጋ
ሐሩር ፀሐይ ተገልጦ እስከ ቴህራን ድረስ በእግሩ እንዲጓዝ በማድረግ
አሰቃዩት።

ቴህራን እንደደረሰም የከተማው ሕዝብ ገላውን የታጥበበት
ቆሻሻ ውሃ ማጠራቀሚያ በነበረ የገማ እሥር ምድር ቤት ውስጥ
አሠሩት። እንኳን ሰው አህያ የማይችለውን የብረት ሠንሠለት
አሸከሙት። በአንገቱ ያሸከሙት የሠንሠለቱ ስለት አጥንቱ ድረስ
ሥጋውን ሰርስሮ በመግባት በጣም አድርጎ ጎዳው። ቁስሉንም
የሚያክምለት ሰው በመታጣቱ ቁስሉ እያመረቀዘ ሄደ። በዚሁ ዓይነት
ሁኔታ ለአራት ወራት ያህል ሲሠቃይ ቆይቷል።

ንጉሡን ለመግደል የተደረገው ሙከራ ቀሳውስቱንና
ባለሥልጣናትን በጣም አድርጎ አስቆጣቸው። የዚህም ዓይነት ድፍረት
ከባድ ቅጣት የሚያስከትል ነው በማለት በየበኩላቸው ይፈርዱ
ጀመር። በተለይም የንጉሡ እናት ከመቆጣቷ የተነሣ ወደ ዕብድነት
ወስዷት ስለነበር “የባቢዎቹ መሪ የሆነው ባሃኦላህ ልጄን ለማስገደል
ስለሞከረ የሞት ቅጣት ይፈፀምበት” እያለች ብትጎተጉትም፣ ሆኖም
ግን አልተሳካላትም።

ባሃኦላህ ታሥሮበት የነበረው እሥር ቤት የከተማው ቆሻሻ
እጣቢ ውሃ መውረጃ ቦይ ጋር ሆን ተብሎ ተያይዞ የተሠራ እሥር
ቤት ስለነበር በዚያ ውስጥ የሚታሠር እሥረኛ ሁሉ ከባድ ወንጀል
የፈፀመ ብቻ ነበር። የጭለማው፣ የሽታውና እንዲሁም የእሥረኞቹ
የተለያየ ጠባይ ተጨማምሮ ያንን እሥር ቤት፣ ሕይወት ያለው ሰው
ይቅርና የሞተ አሳማ እንኳን የሚጣልበት ቦታ ይሆናል ተብሎ
አይገመትም። ሆኖም ከእንደነዚህ ዓይነቱ ወንጀለኞች ጋር አብሮ
ከመታሠሩም ሌላ በዚሁ እሥር ቤት አሉ የተባሉ ማሠቃያ
መሣሪያዎች በሙሉ በባሃኦላህ ላይ ተሞክረዋል። ባሃኦላህ በደረሰበት
ጉዳት መላወስ እስከማይችልበት ሁኔታ ደርሶም እያለ እግሮቹ
ከእንጨት ጋር ታሥረዋል። በአንገቱም ላይ ከባድ የብረት ሠንሠለት
አጥልቀውበት ከክብደቱም የተነሣ ቀና ማለት ስለማይችል አጎንብሶ
ይውላል እንዳጎነበሰም ያድራል። ለመጀመሪያዎቹ ሦስት ቀናትና
ሌሊት ምግብና ውሃ አልተሰጠውም፤ ዕረፍትም ሆነ ዕንቅልፍ የሚባል
በአጠገቡ አላለፈም።

ከሦስት ቀናት በኋላ ከተረኛ ዘበኛዎቹ አንዱ ሁኔታውን
ዓይቶ በጣም ስላዘነለት አንዳንድ የሚፈልጋቸውን ነገሮች ያመጣለት
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ነበር። ሰውነቱንም  ለትንሽ ደቂቃዎች ያሕል ለማንቀሳቀስና
ለማዝናናት እንዲችል በማሰብ ሠንሠለቱን ከአንገቱ ያወልቅለት ነበር።

በንጉሡ ሕይወት ላይ አደጋ ለመጣል ሞክረዋል በማለት
ለመበቀል ታስቦ በባቢዎች ላይ የተፈፀመው የግፍ ጭፍጨፋ አገዳደል
በአውሮፓ አገሮች ሁሉ ትልቁ የወሬ አጀንዳ ወይንም አርዕስት ሁኖ
ሰንብቷል። የፋርስ ጠቅላይ ሚኒሥትሩ የንፁሐኑ ባቢዎች ደም በርሱ
ላይ ብቻ እንዳይጮህ ሌላዎቹን ትላልቅ ባለሥልጣናትን፣
ቀሳውስትን፣ ነጋዴዎችን፣ ጄኔራሎችንና ዳኛዎችን እንደ ምሥክር
ከደሙ ንፁህ እንዳይሆኑ ጠርቶ ባቢዎቹን በዛፍ ላይ እንዲታሠሩ
እያደረገ ግማሾቹን በርቀት ግማሾቹን ደግሞ በቅርበት እያስተኮሰ
እንዲገድሉ አስደረገ። ለንጉሡ አንድ ባቢ ተስተካክሎ ተሰጥቶት፣
ንጉሡም፣ ንጉሣዊ ክብሩን ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ሲል ዓልሞ
ጠብመንጃውን ለሌላ ተኳሽ ሰጥቶ እንዲገድለው አዟል።

በዚያች በተረገመች ቀን በመጀመሪያ የተገደለው ሰው፣
ንጉሡን ለመግደል ከሞከሩት ወጣቶች አንዱ ሳዲቅ ታባርዚ ነበር።
የዚህን ልጅ አንገት ወዲያውኑ በጎራዴ ቀልተው ከጣሉት በኋላ በድን
ሰውነቱን ከኒቫራን ጀምሮ ቴህራን ድረስ በፈረስ ጭራ ላይ አሥረው
እየጎተቱ ወሰዱት። ቴህራን እንደደረሰም ሰውነቱን ከሁለት ከፍለው
በከተማው መግቢያ ዋና በር ምሰሶ ላይ ሰቀሉት። የቴህራን መላ
ሕዝብም አስገዳዮቹ የጣሉትን ግዳያቸውን እንዲያየው ተጋበዘ።

ጓደኛውን ፋቱሁላሂ ከሚን ደግሞ ንጉሡን ለመግደል
ያበረታታው ሰው ማን እንደሆነ እንዲነግራቸው ጠይቀውት አጥጋቢ
መልስ ባለማግኘታቸው ንዴታቸውን ለመወጣት የቀለጠ ብረት
በጉሮሮው ውስጥ አንቆረቆሩበት። የርሱ ጓደኛ የሆነው ሃጂ ካዚምን
ልብሱን ሸርክተው ቀዳደው ሥጋውን ቦርቡረው ሻማ ለኩሰው
በማብራት በከተማው አውራ መንገዶች ላይ አዙረው በመጨረሻም
ገድለውታል።

በከተማው ውስጥ የተገኙትን ባቢዎችንም ሁሉ በጠቅላላው
ዓይኖቻቸውን በማውጣት፣ ሰውነታቸውን በስለት በመበጣጠስ፣
በመጥረቢያ በመፍለጥ፣ በፈረስ በማስጎተትና በማስረገጥ፣ በድንጋይ
እየተወገሩ ተገድለዋል። በዚህ አሰቃቂ ዓይነት ከተገደሉ በኋላ
ለሕዝቡ እየተወረወሩ ሲሰጡ ሕዝቡም የየድርሻውን በተገደሉት ላይ
ልዩ ልዩ ዘግናኝ ግፍ በመፈፀም አስከሬኖቻቸው ተበጣጥቀው
በመበታተናቸው የሰውነት ቅርጾቻቸውንም እንዳልነበረ አድርጎታል።

ለሽያጭ የሚነዱ በጎች ይመስል አንዱን ከአንዱ ጋር
በማቆረኛኘት ተሣሥረው አንዱ ሌላኛውን እየጎተተ በከተማው
መሐል ሲያልፉ አንዳንዶቹ ልጆች የደረሰባቸውን ሥቃይ ባለመቻል
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በመንገድ ላይ እያጣጣሩ ወድቀው ሲሞቱ ወታደሮቹ ሬሳቸውን
አንስተው ወደ አባቶቻቸው፣ እናቶቻቸው፣ ወንድሞቻቸው፣
እህቶቻቸውና ዘመድ ነን-ባይ ወደሚሉት እግሮች ሥር፣ ከወደቁበት
እያነሱ ይጥሏቸዋል። እነርሱም ሬሳዎቹን በማየት “እግዚአብሔር
ሰጠን፣ እርሱም ወሰዳቸው እዚያው እንገናኛለን” በማለት አልፈዋቸው
ይሄዳሉ፤ ለአንድ አፍታ እንኳ መለስ ብለው ዓያዩዋቸውም
“ከእግዚአብሔር ዘንድ መጣን፣ ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር
እንመለሳለን” በማለትም ለሚመለከቷቸው ሰዎች ሁሉ በአስደናቂነት
ወኔ ይገልጹላቸው ነበር።

አንድ ፈረንሳዊ ፀሐፊ ካሠፈረው ለመረዳት እንደተቻለው
“አንድ ባቢ ኃይማኖቱን ካልካደ ሁለት ልጆቹን በራሱ እጅ
እንዲያርዳቸው የሚደረግ ለመሆኑ ማስጠንቀቂያ ተሰጠው። ርሱ ግን
ኃይማኖቱን ከሚክድ አጠገቡ የነበሩትን ሁለት ልጆቹን አንገታቸውን
ቆርጦ መጣሉን የሚመርጥ መሆኑን ገልጾ በመሬት ላይ ወድቆ በደም
ተለውሶ የነበረውን የአንደኛው ልጁን ደረቱን በጩቤ ወግቶ ገደለው።
ከሁለቱ አንደኛው ትልቁ፣ ታላቅ እንደመሆኔ በመጀመሪያ ልገደል”
እያለ አባቱን ያስቸግር እንደነበረም ይኸው ፀሐፊ ጽፏል።

አንድ የአውስትሪያን መኮንን ሻምበል ቮንጉምሊስ የተባለ
ወታደሮቹን እንዲያሰለጥንለት ንጉሡ ቀጥሮት በቴህራን ሲሠራ ሳለ
በወቅቱ የነበረውን ዘግናኝ ትርዕይት ከተመለከተ በኋላ “የሰው ልጅ
የሚፈፅመው ሥራ ዓይደለም ፤ጭካኔ በመላበት ሕዝብ መሐከል ሆኜ
ሥራ አልሠራም” በማለት ሥራውን በፈቃዱ ለቆ ሄደ። ይህ አሰቃቂ
ትርዕይት በተፈፀመ በአሥራ አምሥተኛው ቀን ለጓደኛው ሁኔታውን
ገልጾ ከፃፈው ደብዳቤ ውስጥ ለመረዳት እንደተቻለው “እናንተ
በሠለጠነው አውሮፓ አካባቢ በመኖር ትደሰታላችሁ፣ እኔ ግን
ዓይኖቻቸው በወለቀ ሰዎች መሐከል ሆኜ የምበላውን ምግብ ሰውነቴ
አልቀበልልህ ብሎኝ በረሃብ እሰቃያለሁ። በመቶ ዕጥፍ የሚቆጠሩ
ባቢዎች ራሳቸውን በመዶሻ በመፈለጥ፣ ደረቶቻቸው ላይ ከግራና
ከቀኝ የሰውነታቸው ሥጋ እየተቦረቦረ ሻማ በመሰካት በገበያ መካከል
ያዞሯቸዋል፤ የውስጥ እግሮቻቸውን ቆዳ በመግፈፍ በፈላ ዘይት
ውስጥ ይነክሯቸዋል፤ ይህንኑ የቆሳሰለውን የውስጥ እግራቸውን
የፈረስ ጫማ ቀብቅበውባቸው እንዲሮጡ ያደርጓቸዋል፤ ይሁን እንጂ
ይህን ስቃይ በሚቀበሉት ሰዎች ላይ የመሸማቀቅ፣ የማልቀስና የማዘን
መልክ በጭራሽ ዓይታይባቸውም ነበር፤ ነፍሶቻቸው የቻሉትን
ምድራዊ ሥጋዎቻቸው ባለመቻላቸው ይወድቃሉ። ጨርሰው! የሚል
ድምጽ ከተመለካቾች ቢሰማም ወታደሮቹ ስቃዩ አላለቀምና ይበልጥ
መሰቃየት አለባቸው በማለት ይገርፏቸዋል፤ አንዱ  በሌላው
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እየተጓተቱ ይሮጣሉ፤ በዚህ ብቻ አልተወሰኑም፣ ይህን የተበሳሳ
ሰውነት እርስ በርሱ በመተጋገዝ በዛፍ ላይ በመውጣት ዘቅዝቀው
ያሥሯቸዋል፤ የአግሩ መኳንንት በሙሉ በመደርደር ባልተወሰነ ርቀት
ላይ በመቆም ዒላማ ያደርጓቸዋል፤ እንዲያውም አንዱን በመቶ ሃምሳ
ጥይት ሥጋውን ሲበታትኑት ዓይቻለሁ፤ እርግጠኛ ነኝ ይህንን
የሚሰሙ ሁሉ ሊያምኑኝ ስለማይችሉ ነገሩን እንደው ለማጣፈጥ ነው
በማለት ሊከሱኝ ይፈልጉ ይሆናል፤ ይህን ይበሉ እንጂ ሐቁ ግን
በዕውነት የተፈፀመ መሆኑን በቃሌ መሐላ እመሰክራለሁ፤
እንዲያውም ይህን ዓይነት ትርዕይት የሚደጋገም ስለሆነ እንዳላይ
በማለት ከቤቴም አልወጣም ነበር” ብሎ ጽሑፉን ደምድሟል።
ጓደኛውም በፋርስ ሕዝብ ጭካኔ በመገረም የተጻፈለትን ደብዳቤ
ለጋዜጠኞች ሰጥቶ በአገሪቱ ጋዜጣ ላይ ተዘገቦ ወጥቷል።

ከተገደሉት ባቢዎች አንዱ ሐጂ ሱሊይማን ካን የተባለው
ሰው መንግሥቱ የፈፀመበት የጭካኔ ድርጊት በማንም ሰው ላይ
አልተፈፀመም። ሐጂ ሱሊይማን ካን በማዕረግ ደረጃ ከፍተኛ
ሥልጣን የነበረው ቢሆንም ይህንን ሥልጣኑን ባለመፈለጉ በራሱ
ፈቃድ በመተው ውሎው ከባቢዎች ጋር ነበር። በዚህም ምክንያት
አሳቦ በርሱ ላይ አደጋ እንዲደርስ የሚፈልግ ባለሥልጣን አልነበረም።

ንጉሡን ለመግደል በተሞከረበት ጊዜ የቴህራን ከተማ
ተበጥብጦ ስለነበር በብጥብጡ መሐል ሐጂ ሱሊይማን ተይዞ እሥር
ቤት ገባ። እሥር ቤት ከገባ በኋላ ያውቁት የነበሩ ባለሥልጣናት
መሞቱን ስላልፈለጉ ወደ ቀድሞ ሥልጣኑ እንዲመለስ ፈልገው
ዕምነቱን እንዲክድ ቢለምኑት መልሱ ግን ያው እምቢ ነው ያላቸው።
እንዲያውም በባብ ኃይማኖት ዕምነቱ እየጠነከረ የመጣ መሆኑ
ገለጸላቸው። በብዙ ዓይነት መንገድ ሞክረው  ስላቃታቸው
እንዲገደል ከፈረዱበት በኋላ የአሟሟቱን ሁኔታ ራሱ በፈቀደው
መሠረት እንዲሆን ተስማሙ። የቀሳውስቱ አለቃ ሚርዛ ታኪ
እንደተናገረው።

ሐጂ ሱሊይማን ካን ራሱ በፈለገው መንገድ እንዲቀጣ
ጠይቆ በተፈቀደለት መሠረት ይህንኑ ለንጉሡ አስታውቀን በፈለገው
ዓይነት እንዲቀጣ ፈቀደለት። ርሱም የፈለገው ቅጣት ዓይነት “እኔ
የቀሳውስቱ አለቃ ሚርዛ ታኪ እና ረዳቶቼ ዘጠኝ ሻማዎች ገዝተን
ሰውነቱ ላይ ሰፋፊ ቀዳዳ ቦርቡረን እንድንከት፣ ከዚያም ሻማዎቹን
ለኩሰን አቀጣጥለን እምቢልታ እየተነፋ፣ ከበሮ እተጎሰመ በገበያ
መካከል እንድናዞረውና የሚገደልበት ቦታ ድረስ እንድንወስደው፣
በኋላም ሰውነቱን ከሁለት ቆርጠን በከተማው መግቢያ በር ላይ
እንዲሰቀል እንድናደርግ ነው” ብሎ ገልጾታል።
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ሐጂ ሱሊይማን አሟሟቱ እንደፈለገው እንዲገደል
የተፈቀደለት መሆኑን በሰማ ጊዜ በደስታ ተቀብሎ ተዘጋጀ። በሰውነቱ
ላይ እየተበሳሳ ቀዳዳ ለማበጀት የታዘዘው ሰውዬ ጩቤ ይዞ
የሻማዎቹን መሸጎጫ ቀዳዳ ለማበጀት ሐጂ ሱሊይማንን ቀርቦ
በመጠጋት ሥራውን ሊጀምር ሲል በምን ምክንያት እንዲሆነ
ባይታወቅም ሰውዬው ፍርሃት አደረበት “ሐጂ ሱሊይማንም ለምንስ
ትፈራለህ!” ብሎ በገዛ እጁ ቀዳዳዎቹን ሰውነቱ ላይ ለመበሳሳት
ከሰውዬው እጅ ላይ ጩቤውን ለመቀበል ሲቃጣ መልሶ እኔኑ
ይወጋኛል ብሎ በመፍራት ፍላጎቱን ባለመረዳት ጩቤውን
አልሰጥህም ብሎ  ሌላ ረዳት ጠርቶ እጁን የኋሊት የፍጥኝ ጠፍረው
አሠሩት።

በኋላም ራሱ በሰጠው መመሪያ መሠረት ሁለት ቀዳዳዎች
በደረቱ ላይ፣ ሁለት ከትከሻው ላይ፣ አንድ በአንገቱ ላይና አራቱን
ደግሞ በጀርባው ላይ እንዲቦረቡሩ ጠይቆ እንደጥያቄው ተፈፀመለት።
እርሱም ቀዳዳዎቹ ተቦርቡረው በሚሰኩበት ጊዜ ነቅነቅ እንኳ ሳይል
ሥራቸውን ከጨረሱ በኋላ በዘጠኙም ቀዳዳዎች በተሰኩት ሻማዎች
ላይ እንዲነዱ ተለኮሰ። ይህ በሚፈፀምበት ጊዜ የከተማው ነዋሪ
ሕዝብ ከቦ እንደጉድ ይመለከት ነበር።

ከዚያም ጉዞውን ወደ ገበያው መንገድ አምርቶ በሚሄድበት
ጊዜ በመንገዱ ዳር ግራና ቀኝ ቆመው ለሚመለከቱት ሰዎች “የሞት
ፅዋዬን ለኃይማኖቴ ክብር ስል ማግኘቴ ምንኛ  ታላቅ ክብር ነው ! ”
እያለ በዜማ ቅልቅል ቅላፄ እያዜመ ይገልጽ ነበር “የተለኮሱት ሻማዎች
ወደ ማለቁ ደርሰው ሥጋዬን በሚያንጨረጭሩበት ጊዜ የጌታዬ ፍቅር
ኃይል ሰጠኝ፤ ነፍሴም ሥፍራዋን ለማግኘት ከዚህ ዓለማዊ ሥጋዬ
ለመለየት ትግል ታደርጋለች፤ ይህ የሚንጨረጨረው የሥጋዬ ቃጠሎ
ለሻማዎቹ ዕራት ሁኖ ይቀራል። ይህን ነገሥታት የሚቀኑበትን
መሥዋዕትነት ላገኝ በመቻሌ ታላቅ ክብር ይሰማኛል” እያለ ሲናገርና
ሲያዜም ይሰማ ነበር።

ሥጋው ሲቃጠልና ሲንጨረጨር፣ እንደጧፍ ሲቀልጥና
ሲፈነጣጠቅ ይታይ ነበር። ወደ መጨረሻ ቦታውም እንደደረሰ፣ ጊዜ
ሳይሰጡት አከላቱን ከሁለት ቆርጠው ከፍለው እያንዳንዱን ግማሽ
ሰውነት ወደ ሁለት የተለያዩ ከተማ ቦታዎች በመውሰድ በሁለቱ
የከተማ መግቢያ በሮች ምሰሶዎች ላይ ሰቅለው ሥጋውን አሞራ
እንዲጫወትበት አደረጉ።

ሌላው እንደዚሁ በጀግንነት የተሰዋው የባብ ፀሐፊ የነበረው
ሠይድ ሁሴን ያዚድ ነበር። ይህንን ሰው ባብ በሠማዕትነት ከተሠዋ
በኋላ ይዘው ወደ እሥር ቤት በመውሰድ ያሳቃዩት ነበር። በአሣሪዎቹ
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እየደረሰበት ያለውን ስቃይ ባሃኦላህ ያውቅ ስለነበር አንዳንድ
የሚያስልገውን ነገር በተለይም ገንዘብም ይልክለት ነበር። ከባብ ጋር
ብዙ ጊዜ መቆየቱ በተለይም በቅርብ ሁኖ  ሲረዳው የነበረው በመሆኑ
ባብ ያስተማረውን ኃይማኖት በሚገባ ጠንቅቆ ስለተረዳ ለነፍሱ እንጂ
በሥጋው ላይ ለሚደርስበት ማንኛውም ነገር ሁሉ ምንም
እንደማያስብና በእሥር ቤት በነበረበት ጊዜ ዕምነቱን እንዳጠነከረ
እያለ ሕይወቱን ለመስጠት በጣም አድርጎ ይመኝ ነበር።
ባለሥልጣናቱም ዕምነተ-ጠንካራነቱን በመፈታተን በተለያየ ዘዴ
ኃይማኖቱን እንዳይከተልና እንዲክድ ለማድረግ በማግባባት ብዙ
ሞክረው ስላቃታቸው በመጨረሻ ሳር ዳር የተባለው ባለሥልጣን
ገድሎታል።

ሌላዋ እንደዚሁ በጀግንነት የተሰዋችው ታሂሬ ነበረች።
ታሂሬ ከባዳሽት ስብሰባ ቆይታ በኋላ ወደ ቴህራን እንደተመለሰች
ይታወሳል። ቴህራንም እንደተመለሰች ፈላጊዎቿ አግኝተዋት ንጉሡ
ፊት ቀረበች። ንጉሡም ከርሱ ዘንድ እንደቀረበች አንዳንድ ጥያቄዎችን
ከጠየቃት በኋላ አስተያየቷ ያስደሰተው መሆኑን ገልጾ እንዲተውዋት
ነገራቸው። የከተማው ከንቲባ ወደ ሆነው ሞሐመድ ቤትም በቁም
እሥረኛነት ተወስዳ እንደትጠበቅ አዘዘ። ንጉሡም ወደ ከንቲባው ቤት
የላካት የተቀበለችውን የባብን ዕምነት ትታ ወደ ቀድሞ እስልምና
ኃይማኖቷ እንድትመለስ እንዲመክራትና እንዲያበረታታት በማለት
ነበር።

ይህንኑ መሠረት በማድረግ ከንቲባው ወደ ቀድሞ እስልምና
ኃይማኖቷ ከተመለሰች በቤቱ ውስጥ ለነበሩት ሴቶች የበላይነት
ሥልጣን እንደሚሰጣትና መከታም እንደሚሆንላት ቃል ገባላት። ርሷ
ግን መንግሥትና ዘውድ የንጉሥ መሆኑን፣ ግርፋት፣ መጎሳቆልና
ሥቃይ መቀበል ደግሞ የርሷ መሆኑን ገለጸችለት።

ንጉሡም ይህን ዓይነት አባባል መልሷን በሰማ ጊዜ በጣም
ተነክቶ “እስከ አሁን ድረስ ታሪክ እንደዚህች ያለች ሴት መዝግቦ
አላሳየንም” ብሎ መንፈሰ-ጠንካራነቷን አደነቀ።

ታሂሬ በከንቲባው ቤት ውስጥ በታሠረችበት ወቅት ነፃነት
ተሰጥቷት ስለነበር ስለ ዕምነቷ ለማስተማር ጀምራ ነበር። የባዳሽትን
ስብሰባ ውጤት በቴህራን ውስጥ በሥራ ላይ ባዋለችበት በዚያን ጊዜ
ነው የመጨረሻውን ዝናና ክብርም ያገኘችው። ከአንድ በላይ ማግባት፣
የሴቶች በሻሽ መሸፈንንና ሌሎችንም አጉል ባሕሎች ሁሉ
እየተቃወመች አስተማረች። ጣቷን ወደ ሴቶች እያመለከተች ያለፈው
ጨቋኝና መጥፎ ልማድ ምን ትቶላቸው እንዳለፈና አሁን ባብ
ያወጀው ዕምነት፣ ነፃነት፣ ክብርና የእኩልነት ሞገስ
እንደሚያጎናጽፋቸው ተናገረች።
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ሠር ፍራንሲስ ያን ሀዝባንድ የተባለው ስለ ታሂሬ ሕይወት
ሲጽፍ “ከእምቷ ጠንካራነት የተነሣ ጨዋና ሐብታም ሆና እያለችም
እንኳ ሐብቷን ለጌታዋ አገልግሎት ሰጥታ የራሷን ዕምነት ለማወጅ
ተነሣች” ብሏል። በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ “ከአንደበቷ የሚወጣው
የንግግሯ ጣዕም ለሠርግ የተጠሩ እንግዶች የሚጋበዙትን ዓይነት
ሙዚቃ እንኳ ያስንቅ ነበር” በማለት አድንቆ ጽፎላታል።

ኮሚቴ ገብኮ የተባለ ሰው ደግሞ እንዲሁ “ያወቋትና
ንግግሯን በልዩ ልዩ ቦታዎች የሰሙት እንደገለጹት፣ የተማረና ያነበበ
ሰው የጠባይዋን ሸጋነትና ንግግሯን በጣም አድርጎ ያደንቀዋል
እንደገናም ብዙውን ጊዜ እንባ ያንቀዋል” ብሎ ጽፏል።

ታሂሬን የከተማው ሕዝብ ስላደነቃት ባለ ሥልጣናቱ
በመመቅኘት በርሷ ላይ እርምጃ ለመውሰድ ተነሡባት። ሆኖም ርሷን
ከመግደላቸው አስቀድሞ ለመፈተንና የዕምነቷን አቋም ለማረጋገጥ
መንግሥቱ አንድ አሳማኝ የመላክተኞች ጓድ ልኮ ከርሷ ጋር
እንዲወያይ አደረገ። የተላከውም ቡድን ከርሷ ጋር ሰባት ስብሰባዎች
አካሂዶ በዚያን ጊዜ ውስጥ ባብ የእግዚአብሔር ክስተት ለመሆኑ
ማረጋገጫ አቀረበችላቸው።

ቫሊንታይን ቼሮል የተባለች ስለ ታሂሬ ስትናገር “ምንም
ዓይነት ታሪክ ቢተረክ ከርሷ የበለጠ ክቡር ሊሆንና ስሜትም ሊሰጥ
አልቻለም” በማለት ጽፋለች።

የታወቀው ቱርካዊ ገጣሚ ሱሊማንናዚም ቤይኖ “ታሂሬ
ሆይ! ከናሲረዲን ሻህ አንድ ሺህ ጊዜ ትበልጪያለሽ” በማለት አድንቆ
ግጥም ገጥሞላታል።

ማሪያና ሃይኒሽ የተባለችው የአውስትሪያ ፕሬዚደንት እናት
ደግሞ “ታሂሬ በሴቶች ታሪክ ውስጥ ታላቅና ተወዳጅ ናት” ብላለች።

ታሂሬ ባብን መጀመሪያ ከተቀበለችበት ቀን ጀምሮ እስከ
ዕለተ-ሞቷ ድረስ በዕምነቷ የፀናች በጣም ጠንካራ ሴት አማኝ ነበረች።
የማይመስላትን ነገር ወይም ባቢዎች ወደ መሣሣት የሚያመሩ
ሲመስላት ወይም ወሬ እንጂ የሚናገረውን በሥራ የማይተገብር
ካገኘች ትቃወመው ነበር።

አንድ ቀን ቫሂድ ስለ ባብ ዕምነት ደስ የሚል ጣዕም ባለው
ስብከት ሲያደርግ ከሌሎቹ አማኞች ጋር ታሂሬም ተቀምጣ ታደምጥ
ነበር። ባብ ስላስተማረው ሲናገር ታሂሬ በጥሞና ታዳምጥ ነበርና
በድንገት ንግግሩን አቋረጠችው “ቫሂድ!” ብላ ጮኸችና “ዕምነትህን
ሥራህ እንጂ ቃላት ብቻ እንዳያረጋግጡት! በዕውነት የተማርክ
ከሆንክ ያለፈውን የተደጋገመ አሰልቺ ልማድ መተው አለብህ፤
ለዕምነታችን የምንሠራበትና ጠንክረን የምንቆምበት ጊዜ መጥቷል፤
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የእግዚአብሔርን ቃል መልዕክት ማስተላለፍ ያለብንና ራሳችንን በርሱ
መንገድ ላይ መሥዋዕት ማድረጊያችን ጊዜው አሁን ነው፤ ስለዚህ
ማጌጫችን ሥራችን እንጂ ቃላት አይሁን!” ብላ አለች።

ታሂሬ በቴህራን ከተማ በታሠረችበት ጊዜ በፈፀመችው
ሥራዋ በተለይም በሴቶች በጣም ትደነቅ ነበር። ሴቶች የታሠረችበትን
ቤት በርግደው ለመግባትና የእግዚአብሔር ፀጋ እንዴት እንዳረፈባት
ለማየትና ለመስማት ይጓጉ ነበር።

ከሚያደንቋት ሴቶች መካከል አንዷ፣ ታሂሬ የታሠረችበት
ቤት ባለቤት የሞሐመድ ካን ሚስት ነበረች። ይህች ሴት ብዙ ጊዜ
ታሂሬ ዘንድ እየሄደች የባብን ዕምነት ትምሕርት ከመከታተሏም ሌላ
አንዳንድ ምክርም ትሰጣት ነበር። ይህቺው ሴት ስለ ታሂሬ አሟሟት
ስትገልጽ “አንድ ቀን ማታ አስጠርታኝ ወደ ክፍሏ ስገባ እንደ በረዶ
የነጣ የሚያንጸባርቅ ልብሷን ለብሳ አገኘኋት፤ ክፍሏም በጣም ውድና
ምርጥ በሆነ ሽቶ ውስጡ ተርከፍክፎ የሽታው መዓዛ በጣም ያውድ
ነበር፤ እኔም በሁኔታዋ በመገረም ምነው ዛሬ ሁኔታሽ ሁሉ
ተለወጠብኝ? ብዬ ብጠይቃት፣ ጌታዬ ዘንድ ለመቅረብ ተዘጋጅቻለሁ፤
አንቺንም ቢሆን እኔን ከመጠበቅና ከማስተናገድ ላሳርፍሽ ፈልጊአለሁ
በማለት ለስለስ ባለ አነጋገር ስትነግረኝ በመደንገጥ እንባዬ ሳላውቀው
እንቅ አደረገኝ፤ ርሷም አታልቅሺ አንቺ የምታለቅሽበት ጊዜ አሁን
ዓይደለም፤ ይልቅ ይህንን ለቅሶሽን ትተሸ የመሞቻዬ ሰዓት
ተቃርቧልና የመጨረሻ ምኞቴን ልግለጽልሽ አለችኝ፤ ከዚህም ቀጠል
አድርጋ ወደምሠዋበት ቦታ ዘበኞቹ ሲወስዱኝ የለበስኳትን ልብስ
እንዳይገፉኝ ልጅሽ ይከተለኝ፤ ከገደሉኝ በኋላ ይኸው ልጅሽ ሬሳዬን
በጉድጓድ ውስጥ አሳርፎ ጉድጓዱን በአፈርና በድንጋይ እንዲሞላልኝ፤
ከዚህም ሌላ ከሦስት ቀናት በኋላ አንዲት ሴት ልትጎበኝሽ
ትመጣለችና ይኽን ስጫት፤ ካሁን ጀምሮ ወታደሮቹ በማንኛው ጊዜ
ስለሚመጡ ፀሎት የማደርግ ስለሆነ በቤቱ ውስጥ ማንንም ሰው
አታስገቢ፤ ብላ የነገረችኝን ሁሉ ለማንም ሰው እንዳልነግር
አስጠንቅቃኝ በሯን ቆለፈች፤ ልቤ እንደ ድንጋይ ሲከብደኝ ተሰማኝ፤
እንዳዘዘችኝ ለመፈፀም በሩን በውጭ በኩል ቆልፌ እንቅልፍ
እንዲወስደኝ ብፈልግም አልወስድ ብሎኝ በኀዘን ተውጬ ሌሊቱ ነጋ፤
በማግሥቱ ቀኑን ሙሉ በሯ እንደተቆለፈ ውሎ ምግብና ውሃ
ሳትቀምስ ዋለች፤ ከምሽቱ አራት ሰዓት ሲሆን በሩ ሲንኳኳ ስለሰማሁ
ታሂሬን የሚፈልጉ ይሆኑ በማለት ልጄን ቶሎ ብለህ በሩን ክፈት ብዬ
አዘዝሁት፤ ልጄም ወጥቶ ማን እንደሆነ ካየና ካወቀ በኋላ ሮጦ መጥቶ
የአዚዝ ካኒ ሳርዳር ባለሟሎች ከደጃፉ ላይ ቆመው ታሂሬን
እንድንሰጣቸው ይጠይቃሉ አለኝ፤ እኔም በወሬው በመደናገጥ ወደ
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ታሂሬ ዘንድ ሄጄ ለመግባት የውጭ በሩን ለመክፈት ስል ርሷ የክፍሏን
በር ከፍታ ለመውጣት ስትል ደረስኩባት፤ እኔም ወደ ርሷ ጠጋ ብዬ
ለመሰናበት ልስማት ስል ተሽቀዳድማ ሳመችኝ፤ የቦርሳዋንም ቁልፍ
በእጄ ላይ አስቀምጣ ይህን ቦርሳ ቤትሽ ውስጥ በታላቅ ክብር
ስላስቀመጥሽልኝ ማስታወሻ ይሆንሽ ዘንድ አንድ ነገር ትቼልሻለሁ፤
ቦርሳውን በከፈትሽ ቁጥር ታስታውሽኛለሽ ብላ ሳመችኝ፤በዚህም
የመጨረሻ ቃሏን ሰምቼ በፈለገችው ዓይነት ልጄ ተከትሏት ሁለቱም
ሄዱ፤ በሩቅ እንደማያት ሳርዳር በላከላት ፈረስ ላይ ተቀምጣ በግራና
በቀኝ ባለሟሎቹ ከበዋት ሄደች፤ ከሦስት ሰዓት በኋላ ልጄ ተመልሶ
በርሷ ላይ የተፈፀመውን የግፍ ድርጊት ሁኔታ እንባ እየተናነቀው
ነገረኝ።

ከከተማው ውጭ በሚገኙ ወደ አልካሃዳ አትክልት ቦታ
ሄድን፤ እዚያም ሳርዳርና ባለሟሎቹ በወይን ጠጅ ተነክረው
ከመሥከራቸውም በላይ በአካባቢያቸው የሚገኙትን ሴቶች
ያንገላቷቸዋል፤ ታሂሬና ሌሎችም ሁነን በበሩ ከገባን በኋላ ታሂሬ
ከፈረሷ ላይ ወርዳ ወደኔ ጠጋ ብላ እነኚህ አረመኔዎች አንቀው
የሚገሉኝ ስለሆነ በዚህ የሐር መሐረብ አንቀው እንዲገሉኝ አግባባልኝ
አለችኝ፤ እኔም ወደ ሳርዳር ዘንድ ስሄድ በጣም ሰክሮ አገኘሁት፤
ወዲያው ‹አንተ ልጅ ደስታችንን አታቋርጥብን› ብሎ ወታደሮቹን ያች
ከዚህ ልጅ ጋር የመጣችውን የማትረባ ሴት አንቃችሁ ከጉድጓድ
ውስጥ ጣሏት ብሎ አዘዘ፤ ሌላ ጥያቄ መጠየቅ አስፈላጊ ሁኖ
ስላላገኘሁት ወደ ታዘዙት ወታደሮች ዘንድ ሄጄ እባካችሁ በዚህ የሐር
መሐረብ አንቃችሁ ግደሏት ብዬ ስለለመንኳቸው ልመናየን
ተቀብለው ርሷ እንደ ፈለገችው በሐሩ መሐረብ አንቀው ሕይወቷን
አሳለፉት፤ መሞቷን ካረጋገጥኩ በኋላ ከጉድጓድ እንዳይጥሏት ቶሎ
ብዬ በመሮጥ ባቅራቢያው ወደ ነበረ አትክልተኛ ዘንድ ሄጄ ሬሳውን
የምቀብርበት ቦታ ስጠይቀው ተቆፍሮ የተጀመረ ጉድጓድ አሳየኝ፤
ሌሎቹ ወታደሮች አግዘውኝ ሬሳዋን በጉድጓድ ውሰጥ ቀብሬ
እንደነገረችኝ በፈለገችው ዓይነት አፈርና ድንጋይ በመጠቅጠቅ ሞልቼ
በመሰናበት ተለይቻት መጣሁ ብሎ ነገረኝ። እኔም በሷ ላይ
የተፈፀመው ጭካኔ በጣም አድርጎ ስላሳዘነኝ ተንሰቅስቄ አለቀስኩ።
ዓይኔን ገለጥ ሳደርግ ለካ ልጄም ከኔው ጋር በይበልጥ ያለቅስ ኖሮ፣
በሽታ ላይ እንዳይወድቅብኝ ብዬ አባበልኩት፤ ከዚያም የሰጠችን ቦርሳ
ስከፍተው ወደ ክፍሏ በገባሁበት ጊዜ የሸተተኝን ዓይነት ሽቶ፣ ያንገት
ጌጥ፣ ምርጥ የሆኑ ሦስት ቀለበቶችና እንዲሁም ከአልማዝ የተሠራ
ሃብል አገኘሁኝ። ይባስ ብሎ ሃዘኔ እየጠነከረ ሄደ፤ ከማዘኔም የተነሣ
ቀንና ሌቱን መለየት ተሳነኝ፤ በተገደለች በሦስተኛው ቀን ትመጣለች
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ያለቻት ሴት እንዳለችውም በቀኑ መጣች፤ ታሂሬ እንደነገረችኝ እኔም
ስሟን ጠይቄ ፋጢማ መሆኗን ካረጋገጥኩ በኋላ ታሂሬ ያለቻት ሴት
መሆኗን ስለተረዳሁ እንድሰጣት ያዘዘችኝን ዕቃ ሰጠኋት፤ ርሷም
የተማከሩ ይመስል ምንም ሳትል ተቀብላ የመደነቅ መልክ እንኳ
ሳታሳይ ዕቃውን ይዛ ሄደች” ብላ በመተረክ የታሂሬን ታሪክ ከዚህ ላይ
አቆመች።

ታሂሬ አንድ ወጣት ሴት ልጅ ሊኖራት የሚገባውን ቁንጅና፣
ብልህነትና ፍቅር ሁሉ የነበራት ስትሆን ምንም አልጎደላትምና
አላነሳትም። ዳሩ ግን ሁሉንም አልፈለገቻቸውም። የርሷን ሃብት፣
የርሷን ትምህርት፣ ዕውቀት፣ የርሷን ዘመድ፣ የርሷን ዝናና
በመጨረሻም የርሷን ሕይወት በጣም አድርጋ ለምታፈቅረው ለባብ
ዕምነት አደረገችው። ታሂሬ ስትገደል ዕድሜዋ ገና 36 ዓመት ነበር።

ንጉሡ የታሂሬን ንፁሕነት እያወቀ ሊያድናት ሲችል
ሳያደርገው በመቅረቱ በመጨረሻ ቀን የእጁን ከሁሉም በላይ ቅጣቱን
ተቀብሏል። የቴህራን ከንቲባ ሞሐመድ ካን ታሂሬን ለሦስት ዓመታት
ያህል አሥሮና በምትገደልበትም ጊዜ ጠቅላይ ሚኒሥቴሩን ያገዘ
እንደመሆኑ የርሷን ዓይነት የሞት ፅዋ ተጎንጭቷል። ታሂሬ በተገደለች
ከዘጠን ዓመታት በኋላ በንጉሡ ትዕዛዝ እግሩ በገመድ ታሥሮ በገበያ
መካከል እየተጎተተ ውሎ ወደ ከተማው ዳርቻ ተወስዶ ተሰቀለ።

የታኩርን መንደር ያቀጠለው፣ የባሃኦላህን ቤት ያፈረሰው
ሚርዛ አካ፣ ታሂሬ በተገደለች ከአንድ ዓመት በኋላ በተስቦ በሽታ
ተይዞ በሽታው ሰው የሚጠራርግና የማያስቀርብ በመሆኑ እንኳን
ባዕድና የቅርብ ዘመዶቹም ሳያስታምሙት ሌላው ቀርቶ አጠገቡም
ሳይደርሱ ሞተ።

የንጉሡን ሕይወት ለማጥፋት በተሞከረ ጊዜ በናይሪዝ
የሚገኙት ባቢዎች እየታደኑ እንዲገደሉ ያዘዘው ሚርዛ አሊ ካን
እስከለተሞቱ ገዜ ድረስ መናገር እየፈለገ የሚፈልገውን ሳይናግር
አንደበቱ ተይዞ ዲዳ ሁኖ በቁሙ ተሰቃይቶ ሞተ። የርሱ ጓደኛ ሚርዛ
ናይምም በከባድ ቅጣት ተቀጥቶ ቢሮውን ለቆ እንዲወጣ ከተደረገ
በኋላ አይቀጡ ቅጣት ተፈፀመበት።

የባቢዎች ታሪክ ከዚህ ላይ ተፈፀመ።
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መግለጫ

ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መጥቷልን?  አዎን!

ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ቀጥሎ የተመለከቱት ሦስቱ ምልክቶች
ሲፈፀሙ ዳግመኛ ወደ ምድር ተመልሶ የሚመጣ መሆኑን ለደቀ-
መዛሙርቱ አረጋግጦ ነግሯቸዋል። እነኝህም ምልክቶች፡-

1. ወንጌል በመላው ዓለም በተሰበከች ጊዜ
2. የአሕዛብ ጊዜ ሲፈፀምና አይሁዶችም ወደ እስራኤል/

ፓለስታይን/ በተመለሱ ጊዜ
3. የሰው ዘር በሙሉ በነቢዩ ዳንኤል እንደተተነበየው

የጥላቻና የዕርግማን ዘመንን በተመለከቱ ጊዜ የሚሉት
ናቸው።

በተራ ቁጥር 1 እንደተገለጸው የክርስቶስ ወንጌል በመላው
ዓለም በተሰበከችበት ጊዜ ርሱ ዳግመኛ እንደሚመለስ ተንብዮአል።
ይህንንም ትንቢት በማቴዎስ 24 ውስጥ እንደተገለጸው “…ንገረን፣ ይህ
መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድርን
ነው? ” ብለው ክርስቶስን ደቀ-መዛሙርቱ በጠየቁት ጊዜ ነበር።
ርሱም በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል 24፡14 እንደተገለጸው “እስከ
መጨረሻ የሚፀና ይድናል፤ ለአሕዛብ ሁሉ ምሥክር እንዲሆን ይህ
የመንግሥቱ ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፤ በዚያን ጊዜም
መጨረሻው ይመጣል” ብሎ መለሰላቸው።

እ.ኤ.አ 1844 ዓ.ም የክርስቲያን ምሑራን ጥናት ለማድረግ
ተሰብስበው ስለ ክርስትና ኃይማኖት ሲወያዩ፣ ወንጌል በዓለም ላይ
መዳረሱን አረጋግጠዋል። እ.ኤ.አ 1844 ዓ.ም ደግሞ የመጨረሻው
የወንጌሉ ሰበካ የተሰጠው የት እንደሆነ ጥልቅ መመራመር አድርገው
ትምህርቱ ተሠራጭቶ እስከ መካከለኛው አፍሪካ ውስጥ ድረስ የደረሰ
መሆኑንም አረጋግጠዋል።

የምሥራቅ አፍሪካ ሃይማኖት ታሪክ እንደሚገልጸው
የክርስቲያን ሚሲዮናውያን በአፍሪካ ሕዝቦች ላይ የሰበካ ሥራቸውን
የጀመሩት እ.ኤ.አ በ1844 ዓ.ም መሆኑ ተገልጿል። ከዚህም
የምንረዳው ቁም-ነገር የኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያው ትንቢት
በ1844 ዓ.ም ተፈፅሟል ማለት ነው።

በተራ ቁጥር 2 እንደተገለጸው የአሕዛብ ጊዜ ሲፈፀምና
አይሁዶች ወደ እስራኤል በተመለሱ ጊዜ ክርስቶስ ዳግመኛ
እንደሚመለስ ተንብዮአል። ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል 21፡6
እንደገለጸው፣ ይህን የተነበየው ደቀ-መዛሙርቱ “እንግዴህ ይህ መቼ
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ይሆናል፣ ይህስ ይሆን ዘንድ ምልክቱ ምንድር ነው” ብለው በጠየቁት
ጊዜ ነበር። ርሱም “…….በሰይፍ ስለትም ይወድቃሉ፣ ወደ አሕዛብ
ሁሉ ይማረካሉ፣ የአሕዛብም ዘመን እስኪፈፀም ድረስ እየሩሳሌም
በአሕዛብ የተረገጠች ትሆናለች……” ብሎ መልሶላቸዋል፤ ሉቃስ
21፡24።

የአሕዛብ ጊዜ ተብሎ የተገለጸው ትርጉሙ ለመጽሐፍ ቅዱስ
ምሑራን ግልጽ ነው። ይህም ጊዜ ኢየሩሳሌም በኃያላንና በአሕዛብ
እጅ የተያዘችበትን ጊዜ የሚያመለክትና ራሳቸው አይሁዶች
ከሐገራቸው የተባረሩበትን ዘመን የሚያስረዳ ነው።

ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰቀለ አርባ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ
ኢየሩሳሌም በ70 ዓ.ም በሮማዊው ታይተስ ተደምስሳ አይሁዶች
ታሠሩ፣ ተገረፉ፣ ተሰቃዩናም ተገደሉ።

በዚህ ዓይነት 62 ዓመታት ቆይቶ በ132 ዓ.ም ባርኮችን
በተባለው ዓማካይነት አይሁዶች ነጻነታቸውን ለማስመለስ ከሮማዊው
ንጉሥ ከሃድሪያን ጋር ጦርነት ገጥመው ከተዋጉ በኋላ  ሳይሳካላቸው
በመቅረቱ ተሸነፉ። በዚህም ጊዜ ኢየሩሳሌም ከታይተስ ጊዜ ይበልጥ
ተደመሰሰች። ከተማዋም ፍርስርሷ እንዲወጣና እንዳልነበረች ተደርጎ
በምትኩ በሃድሪያን ስም ቤቶች ተሠሩ። አይሁዶችም ክርስቶስ
በትክክል እንደተነበየው ከጎራዴ ሥለት ላይ ወደቁ፣ ተገረፉ፣
ተበታተኑና ምርኮኞች ሁነውም ወደየ-ሌላ ክፍለ-ዓለማት ተሰደዱ
እናም “የአይሁዶች አገር” የሚባልም ስም ጠፍቶ የሮማውያን ግዛት
ሆና ቆየች።

የሮማውያን መንግሥት ኃይሉ እየቀነሰ በሄደበት ጊዜም እንኳ
አይሁዶች አገራቸው አልተመለሰላቸውም። በዚያን ዘመን ደግሞ
ሌላዎቹ በኃያልነታቸው የታወቁ መንግሥታት ናቸው የሚባሉ
አረቦች/ እስላሞች/ ነበሩ።

እነዚህም በ637 ዓ.ም ኢየሩሳሌምን በቁጥጥራቸው ሥር
አደረጓት። ወዲያውኑ አይሁድ የሚባል ዘር በሐገሪቱ እንዳይደርስ
አጥብቀው ከለከሉ። ለብዙ ዓመታት በዚህ ዓይነት ቆይቶ እያለ ከብዙ
ንግግርና ውይይት በኋላ በ1844 ዓ.ም አይሁዶች ወደ ትውልድ
ሐገራቸው ለመግባት እንዲችሉ ተፈቀደላቸው። እንግዲህ ክርስቶስ
በተነበየው መሠረት 1844 ዓ.ም ዳግም እመጣለሁ ያለበት ጊዜ
መሆኑን መገንዘብ ያሻል ማለት ነው።

ሌላው ማስረጃ ደግሞ የሚመጣበትን ዘመን በትክክል
መናገሩ ነው። የተቀደሰችውን አገር ኢየሩሳሌምን ይረግጧታል
“ለአርባ ሁለት ወር የአሕዛብ ጊዜም እስኪፈፀም…..”ተብሎ በመጽሐፍ
ቅዱስ ውሰጥ ተጠቅሷል።
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ከላይ በተነገረው አባባል መሠረት የአሕዛብ ጊዜ
የሚፈፀመው ከአርባ ሁለት ወር በኋላ ነው ተብሏል። መቼ ማለቱ
ነበር?

የመጽሐፍ ቅዱስ ምሑራን በመጽሐፍ ቅዱስ አነጋገር “ቀን”
የሚለው ቃል አንድ ቀን አንድ “ዓመት” መሆኑን አረጋግጠዋል።

ይህ ከሆነ አንድ ቀን እንደ አንድ ዓመት በመውሰድ አርባ
ሁለት ወራት ወይም 1260 ዓመታት የሆናሉ። ከዚህም የአሕዛብ
ወይም የእስልምና ሃይማኖት ከተከሰተ በኋላ ለ1260 ዓመታት
የሚቆይ መሆኑን ለመረዳት ይቻላል ማለት ነው።

እንግዲህ በእስላም ቀን አቆጣጠር ላይ ለማወቅ
እንደተቻለው 1260 የክርስቲያኖች ቀን “ቀን እንደ አንድ ዓመት”
የሚወሰድ ለመሆኑ በሚቀጥለው ምዕራፍ በሰፊው ተገልጿል።

ስለዚህ ዳግመኛ የክርስቶስ መምጫው ቃል ኪዳን 1844
ዓ.ም ተፈጽሟል።

በተራ ቁጥር 3 እንደተገለጸው ሦስተኛው ትንቢት በነቢዩ
ዳንኤል እንደተተነበየው “የሰው ዘር በሙሉ እርግማንና ጥላቻን
በተመለከተ ጊዜ ነው” የሚል ነው።

ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል 24፡3 እንደተመለከተው ይህንን
የተነበየው፣ ደቀ-መዛሙርቱ “…ንገረን፣ ይህ መቼ ይሆናል
የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድር ነው?” ብለው
በጠየቁት ጊዜ ነበር። ርሱም “በማቴዎስ ወንጌል 24፡15 እንደተገለጸው
በነቢዩ ዳንኤል የተባለውን የጥፋትና ርኩሰት በተቀደሰችው ሥፍራ
ቆሞ ስታዩ አንባቢው ያስተውል” ብሎ መለሰላቸው።

ስለዚህ ትንቢት በሰፊው የሚያስረዳው የዳንኤል ምዕራፍ
ከ8 እስከ 12 ያለው ነው። እነዚህም ምልክቶች የክርስቶስን የዳግመኛ
መምጣት የሚናገሩ ብቻ ሳይሆኑ የክርስቶስን የመጀመሪያ አመጣጡን
ጭምር ግልጥልጥ አድርጎ የሚያስረዳ ሲሆን፣ ስለዚህ ይህ ክፍል
ከሌሎቹ ሁለቱ ክፍሎች የበለጠ ሁኖ ይታያል።

ኢየሩሳሌምን እንደገና መልሶ ለመሥራት/ለማደስ ታስቦ
አራት ሕጎች ተላልፈዋል።

1. በመጽሐፈ ዕዝራ 1ኛው ምዕራፍ ላይ እንደተመለከተው
ከክርስቶስ
ልደት በፊት በ534 ዓመተ-ዓለም በቂሮስ ውሳኔ ተላልፎ

ይሁን እንጂ ተፈፃሚነት አላገኘም።
2.. በመጽሐፈ ዕዝራ በ6ኛው ምዕራፍ እንደተመለከተው

ከክርስቶስ ልደት በፊት በ519 ዓመተ-ዓለም በዳርዮስ ውሳኔ
ተላልፎ ነበር፤ ሆኖም በውሳኔው መሠረት ግን ለመፈፀም
አልተሳካም።
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3. በመጽሐፈ ዕዝራ በ7ኛው ምዕራፍ እንደተመለከተው
ከክርስቶስ ልደት በፊት በ457 ዓመተ-ዓለም ብልጣሶር
የተባለው ንጉሥ ያስተላለፈው ትዕዛዝ ተሟልቷል።

4. እንደገና በራሱ በብልጣሶር በ444 ዓመተ-ዓለም ከክርስቶስ
ልደት በፊት የተላለፈው ውሳኔ በመጽሐፈ ነሄሚያ በ2ኛው
ምዕራፍ ላይ ተመዝግቧል።
የመጽሐፍ ቅዱስ ተመራማሪዎች ሦስተኛውን የንጉሥ

ብልጣሶርን ትዕዛዝ ነቢዩ ዳንኤል እንደተነበየው አድርገው
ተቀብለውታል። አራተኛው ትዕዛዝ የዚያው ንጉሥ ተጨማሪ ትዕዛዝ
የሦስተኛው ተከታይ ነው ከማለት በስተቀር የተለየና በአዲስ መንፈስ
የተሰጠ ሌላ ተጨማሪ ትዕዛዝ ዓይደለም ሲሉ ነው።

ይህ መሆኑ ከተረጋገጠ የዳንኤል ትንቢት በሚከተለው
አኳኋን ተብራርቶ ሊገለጽ ይችላል።

በ457 ዓመተ-ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት በብልጣሶር
ከተላለፈው ትዕዛዝ ጀምሮ ክርስቶስ እስከ ተሰቀለበት ጊዜ ድረስ 70
ሳምንታት /490 ቀናት/ ተመድበዋል።

490 ቀናትን /70 ሳምንታትን/ አንድ ቀን አንድ ዓመት
የተባለውን የትንቢት ቃል መለኪያ በመጠቀም 490 ቀናት 490
ዓመታት ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የብልጣሶር ውሳኔ ከተላለፈ
ጀምሮ ክርስቶስ እስከ ተሰቀለበት ጊዜ ድረስ በዳንኤል ትንቢት
መሠረት 490 ዓመታት ይሆናሉ ማለት ነው።

የመጽሐፍ ቅዱስ ተመራማሪዎች ከ490 ላይ 457 ሲቀንሱ
33 ዓመታት ያገኛሉ። ስለዚህ መሢህ /ክርስቶስ/ ሲሰቀል 33 ዓመቱ
ነበር ማለት ነው ብለዋል።

የቤተ-ክርስቲያን ታሪክ እንደሚለው ክርስቶስ በመስቀል ላይ
ተሰቅሎ ሲሞት 33 ዓመቱ እንደነበር ተረጋግጧ። ከዚህም በመጽሐፍ
ቅዱስ ውስጥ “ቀን” የሚለው አነጋገር “ዓመት” መሆኑን በግልጽ
ከማረጋገጡም ሌላ የመጀመሪያው ክርስቶስ አመጣጥም በሚያስደንቅ
ትክክለኛነት በዳንኤል ትንቢት ተነግሮ ነበር ማለት ነው።

ክርስቶስም የዳንኤልን ትንቢት መሠረት አድርጎ ደቀ-
መዛሙርቱን “በቅዱስ ሥፍራ እንዲቆሙ” ከመንገሩም ሌላ ዳግመኛ
የሚመለሰውም በዳንኤል ትንቢት መሠረት የዕርግማንና የጥላቻን
ዘመን ሲመለከቱ መሆኑን አረጋግጦላቸዋል።

ስለጥላቻና ዕርግማን በዳንኤል 8፡13፡14 የተነገረው ትንቢት
“መቅደሱና ሠራዊቱም ይረገጡ ዘንድ ስለሚሰጥና ስለሚያጠፋ
ኃጢዓት የሆነው ራዕይ እስከ መቼ ይሆናል?” ተብሎ “አስከ 2300
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ቀን ድረስ ጠዋትና ማታ፣ ከዚያም በኋላ መቅደሱ ይናዳል” ብሎ
መልሷል። ይህም ሲሆን የመሢህን መገለጽ የሚያበሥር ነው።

ይህ የሚሆነው መቼ ነው? ዳንኤል ቀኑን ግልጽ አድርጎ
በማመላከት ወይንም በማሳየት በ2300 ቀናት ውሰጥ ይፈፀማል
ብሏል። በትንቢቱ መለኪያ እንደተመለከተው 2300 ቀናት የሚላቸው
2300 ዓመታት ይሆናሉ። የክርስቶስን የመጀመሪያ አመጣጥ ለማወቅ
የሂሳብ ስሌቱ በተሠራው ዘዴ ዓይነት የዚህኛውንም የመጽሐፍ ቅዱስ
ምሑራን የሚመለከተውን የሂሳብ ቀመር ሠርተው አቅርበዋል።

ትዕዛዙ የተላለፈው በ457 ዓመተ-ዓለም ከክርስቶስ ልደት
በፊት ነው። ከ2300 ላይ 457 ሲቀነስ 1843 ይሆናል። አንዳንድ
ምሑራን የኢየሩሳሌም መታደስ ትዕዛዝ ከተላለፈ ጀምሮ ክርስቶስ
እስከ ተወለደበት ጊዜ ድረስ 456 ዓመታት ናቸው እንጂ 457
ዓይደለም ይላሉ። ስለዚህ ከ2300 ላይ 456 በመቀነስ 1844 ትክክለኛ
ነው ይላሉ።

ምንም እንኳ መሢሕ ወይም ክርስቶስ ስለሚመጣበት
ትክክለኛ ወር፣ ቀንና ሰዓት ላይ አለመግባባት ቢፈጠርም በመሠረቱ
የክርስቶስ ዳግም መመለሻ በ1843 እና በ1845 መካከል መሆኑን
ተስማምተውበት እንደነበርና ለዚሁም 1844 ዓ.ም እንደ ማስታረቂያ
መሐከለኛ ጊዜ ሁኖ ቆይቷል።

ብዙዎቹ የመጽሐፍ ቅዱስ ተመራማሪዎች የብልጣሶር ትዕዛዝ
በ457 በእርግጠኝነት  መተላለፉን አመልክተው የዕርግማንና
የጥላቻው ዘመን በ1844 ይፈፀማል፣ በዳንኤል ትንቢት ውስጥ
የተነገረው 2300 ዓመታትም ያበቃሉ ብለው በቀላል ሂሳብ አሠራር
ዘዴ መሠረት ያሉትም “በመሠረቱ ብልጣሶር ያስተላለፈው ትዕዛዝ
በትክክል የታወጀው በ457 ዓመተ-ዓለም ስለሆነ መቀነስ ያለበት
456.5 ዓመታት ነው። እስከ አሁን ደረስ 1844.5 ዓመታት ያለፉ
ስለሆነ ዓለም በ1844.5 ዓ.ም ላይ መሢሑ ክርስቶስ ወደ ምድር
ይመለሳል” ብለዋል።

ባብ ‹ባቢ› አሁን ባሃኢ እምነት የሚባለውን  ለዓለም
ያወጀው እ.ኤ.አ በግንቦት 23 ቀን 1844 ዓ.ም ላይ ነበር። ስለዚህ
ማረጋገጫዎቹ ሁሉ ማለት ስለ ክርስቶስ ዳግመኛ መመለሱ
የተናገራቸው ሦስቱም የክርስቶስ ቃል ኪዳኖች ትክክለኛ
የመሆናቸውን ጊዜ ያመለክታሉ።

1. የጥበ1844 ዓ.ም ወንጌል በሁሉም ቦታ ተሰብካለች፤
2. በ1844 ዓ.ም የአሕዛብ ጊዜ የተባለው ተፈፅሟል፤
3. በ1844 ዓ.ም በዳንኤል የተነገረው የዕርግማንና ላቻ ጊዜ

ደርሷል፤
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ክርስቶስ ለደቀ-መዛሙርቱ ከላይ የተጠቀሱትን ሁሉ
ሲፈፅሙ የመጨረሻው ጊዜ መዳረሻና የእኔም መመለሻ ጊዜዬ ነው
ብሏቸዋል።

እስካሁን የተመለከትነው ክርስቶስ ዳግመኛ የመሚጣበትን
ዘመን ለማወቅ ነበር። የሚመጣበት ቦታውስ የት ነው? ይህን ጥያቄ
የሚመልስልን አሁንም ነቢዩ ዳንኤል ነው፤ በዳንኤል 8፡2 ውስጥ
እንደተገለጸው መሢሑ ዳግም ሲመለስ ስለሚከሰትበት ቦታ ሲተነብይ
“ለእኔ ዳንኤል ራዕይ ተገለጠልኝ፤ በራዕዬም አየሁ ባየሁም ጊዜ
በኤላም አውራጃ ባለው በሡላ ግንብ ነበርሁ፤ በኡባል ወንዝም
አጠገብ ነበርሁ፤ ዓይኔን አንሥቼ አየሁ፤ እነሆም ሁለት ቀንዶች
የነበሩት አንድ አውራ በግ በወንዙ ፊት ቆሞ ነበር፤ ሁለቱም ቀንዶቹ
ከፍ ከፍ ያሉ ነበሩ፤ አንዱ ግን ከሁለተኛው ከፍ ያለ ነበር” ብሎ
ቦታውን በሚገባ ግልጽ አድርጎ አሳይቷል።

በዳንኤል ቃላት የመጀመሪያውና የሁለተኛው የክርስቶስ
አመጣጦች በማያጠራጥሩ ትክክለኛነት መተንበዩን እናያለን። ዳንኤል
ሲተነብይ ክርስቶስ ዳግም የሚመለሰው በ1844 ዓ.ም ላይ መሆኑን
በተነበየበት ጊዜ ዔላም አሁን ኢራን/ፋርስ ተብላ በምትጠራው አገር
ውስጥ ሆኖ ነበር።

በክርስትያን መጽሐፍ ቅዱስ፣ በአይሁዶች የተቀደሰ ጽሑፍና
በእስላም ጽሑፍ ውስጥ በመጨረሻው ቀን በዔላም ወይም በፋርስ
እንደሚከሰት ተተንብዮአል።

ክርስቶስ በኤላም ዳግም እንደሚመለስ የተናገረው ዳንኤል
ብቻ አልነበረም። ነቢዩ ኤርምያስም ስለ መጨረሻው ቀን ሲናገር
“ዙፋኔን በዔላም እዘረጋለሁ” ብሏል። ስለሌሎቹም በአይሁድ
የተቀደሰ ጽሑፍና በእስላም ጽሑፍ እንዲሁ በሁሉም መሢሕ
በመጨረሻው ቀን የሚከሰትበት ቦታ ኤላም ወይም ፋርስ ውስጥ
ለመሆኑ ትንቢቶች ተናግሯል። ከዚህም ድምዳሜው ክርስቶስ ዳግም
የሚከሰተው፣ በሚያምነው ሰው ሁሉ እንደሚጠበቀው ዓይነት
ወይንም የሚጠበቀው በኢየሩሳሌም ሳይሆን በፋርስ ሐገር ውስጥ
መሆኑን ለመረዳት ችለናል።

ዓይን ያለው ይይ፣ ጆሮ ያለው ይስማ!

በነዚህ ሁሉ ማረጋገጫዎች በመመራት ሰዎች እንዴት 1844
ዓ.ም የክርስቶስ ዳግም መከሰቻ መሆኑን ለማወቅ እንዴት ወደ ኋላ
አሉ? እንዴትስ አንድ መቶ ሠላሳ ዓመታት ያህል ሲያስቆጠር ለዚህ
እንቆቅልሽ ተገቢ መግለጫ ሳያገኙለት አለፈ?
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መልሱ ቀላል ነው። ክርስቶስ በመጀመሪያ ከመጣበት ጊዜ
ጀምሮ እስካለፉት ብዙ መቶ ዓመታት ድረስ ያላወቁ ሰዎች
እንደመኖራቸው ሁሉ የዚህም በ1844 ዓ.ም ክርስቶስ ዳግመኛ
ስለመመለሱ ያላወቁበት ምክንያት እንደዚያው ተመሳሳይ ነው።

በመሠረቱ በመንፈስ ነቅቶ የጠበቀ ሁሉ ያውቀዋል። ነገር ግን
ብዙዎቹ የሰው ዘሮች ነቅተው እየጠበቁ ያሉ ቢመስሉም በመንፈስ
ስለሞቱ አያውቁትም ለማወቅም አይፈልጉም።

ኤርሚያስ ግልጽ አድርጎ በምዕራፍ 5፡21 “እናንት ሞኞች
የማይገባችሁ፣ ዓይን እያላችሁ የማታዩ፣ ጆሮ እያላችሁ የማትሰሙ”
ብሎ ከላይ የተጠቀሱትን ዓይነት ሰዎች አሳስቧቸዋል።

አይሁዶች በክርስቶስ ላይ የፈፀሙት ሥሕተት ጥሩ ምሳሌ
ይሆናል። አይሁዶች መሢሕ ይመጣል ብለው ለዘመናት የጠበቁት
በሚከተለው ሁኔታ ነበር፡-

1. በዳዊት ዙፋን ላይ ይቀመጣል
2. የፅዮን ተራራ ትዘፍናለች
3. በጎራዴ ይገዛል
4. ካልታወቀ ቦታ ይመጣል

የተባለው ሲፈፀም ነበር። ነገር ግን አይሁዶች እንዲሆኑ
የሚፈልጓቸውን ምልክቶች  ከአራቱ አንዱንም እንኳ ክርስቶስ
ባለመፈፀሙ ሐሠተኛ ነቢይ ነው አሉት። ከዚህም አልፈው ወገሩት፣
ገረፉት፣ አሰቃይተውም በመጨረሻም ሰቀሉት። ከሴት መወለዱን፣
ከነርሱም ጋር አብሮ ማደጉን፣ የመኖሩንና መሄዱን ብቻ በማየት አርቆ
ባለማስተዋል በዕውነት ታላቁ መሢሕ የሚገለጸው በዚህ ዓይነት
ዓይደለም ብለው ዕያዩ እንደማያዩ ዓይናቸውን ጨፈኑ።

የክርስቶስ ደቀ-መዛሙርት በሕዝቡ ሁኔታ በመገረም
በማቴዎስ ወንጌል 13፡10_16 እንደተገለጸው “ስለምን በምሳሌ
ትነግራቸዋለህ” ብለው ክርስቶስን ቢጠይቁት ርሱም “ለእናንተ
የመንግሥተ-ሰማያትን ምሥጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል ለነርሱ ግን
አልተሰጣቸውም…..ስለዚህ ዓይን እያላቸው ስለማያዩ ጆሮም
እያላቸው ስለማይሰሙ…….የእናንት ዓይኖች ግን የተባረኩ ናቸው
ያያሉና ጆሮዎቻችሁም ይሰማሉና…” ብሎ መልሶላቸዋል፤ ይህ ነው
አንዱ ምክንያት።

ክርስቶስ በ1844 ዓ.ም በተመለሰበት ጊዜ ሲጠበቅ
የነበረውን አውቆ ለመቀበል ልዩ ዓይኖችና ልዩ ጆሮዎች አስፈልገዋል።

የሰው ዘር ክርስቶስ በመጀመሪያ በመጣ ጊዜ አላወቀውም፣
ሁለተኛ በመጣበትም ጊዜ አሁንም የአመጣጡን ሁኔታ በግልጽ
መርምሮ ባለመረዳት በዳመና ላይ ተንሳፎ  እንደሚወርድ አድርገው
ይገምቱ ነበር።
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አይሁዶች በማቴዎስ ወንጌል 17፡9 እንደተገለጸው “ይህ
መሢሕ ሊሆን አይችልም፣ መሢሕ ቢሆን ኖሮ ኤልያስ ይመጣ ነበር፤
ቅዱስ ጽሑፋችን ኤልያስ በቅድሚያ እንደሚመጣ መምጣት አለበት
ይል የለምን? ታዲያ ይህ የናዝሬት ሰው መሢሕ ከሆነ ኤልያስ የታለ?”
ብለው ጠየቁ። ሐዋርያቱም ራሳቸው ኤልያስ በቅድሚያ እንደሚመጣ
ተምረው ስለነበር ይህንኑ ጥያቄ ለመመለስ በጣም ስላስቸገራቸው
ክርስቶስ ዘንድ ሂደው “ኤልያስ የታለ?” ብለው ክርስቶስን ጠየቁት።
ክርስቶስም በማቴዎስ ወንጌል 17፡11_13 እንደተገለጸው ኤልያስ ቀደም
ብሎ መምጣቱንና ኤልያስ መጥቶ የነበረው እነርሱ በጠበቁት አኳኋን
ስላልነበር ያን ዕውነት እንዳልተረዱት ነገራቸው “ኤልያስ አስቀድሞ
ይመጣል፣ ሁሉንም ያቀናል፣ ነገር ግን እላችኋለሁ ኤልያስ ከዚህ በፊት
መጣ፤ የወደዱትንም ሁሉ አደረጉበት እንጂ አላወቁትም….” በዚያን
ጊዜ ደቀ-መዛሙርቱ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ እንደነገራቸው አስተዋሉ።

እንግዲህ በዚህ ማስረጃ መሠረት መሢሕ ክርስቶስ፣ ዮሐንስ
ኤልያስን መሆናቸውን ለመረዳት ችለናል።

በተጨማሪም በመጽሐፈ ሉቃስ ስለዚሁ ስለዮሐንስ
መጥምቁ እንደሚከተለው ተጽፏል፡- “ገና በእናቱ ማሕጸን ሳለ
መንፈስ ቅዱስ ይመላበታል፤ ከእስራኤል ልጆች ብዙዎቹን ወደ ጌታ
ወደ ዓምላካቸው ይመልሳል፤ ርሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ
እንዲያሰናዳ፣ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ
ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ፣ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ
ይሄዳል” ለሐዋርያቱም የእግዚአብሔር መልዕክተኛ ከአንድ ጊዜ በላይ
በሥጋ እንደማይመለስ ከማሳየቱም ሌላ በማብራራት፣ የሚመለሰው
መንፈስ ቅዱስ በሌላ መስመር፣ በሌላ ዕድሜና በሌላ ስም እንደሆነ
ነግሯቸዋል። ይኸውም ለምሳሌ ክርስቶስ ራሱ ኤልያስ መምጣቱን፣
ነገር ግን የመጣው እነርሱ ባልጠበቁትና ሊገባቸው በማይችል መንገድ
መሆኑን ገልጾላቸዋል። በዚሁ ተመሳሳይ መንገድ ክርስቶስንም
አላወቁትም ምክንያቱም የመጣው ሕዝቡ ይጠብቀው ከነበረበት
ሁኔታ ለየት ባለና በተቃራኒ መንገድ በመምጣቱ ነበር።

ክርስቶስ ለደቀ-መዛሙርቱ ይህ ሁኔታ በሁለተኛ
አመጣጡም ጊዜ እንደሚደገም አስጠንቅቋቸዋል። ኤልያስ በመጥምቁ
ዮሐንስ ተመስሎ ቢመለስ ተቀባይነት አለማግኘቱን፣ ወደፊትም
የአመጣጡ መንገድ መልክ ስለማይገባቸው በተመሳሳይ ሁኔታ
ያሰቃዩታል ብሎ ክርስቶስ ተናግሯል።

ክርስቶስ እንዳለውም እ.ኤ.አ በ1844 ዓ.ም በተስፋ
በሚጠበቀው መሢሕ ተመስሎ ሲመለስ ከዚህ በፊት በታሪኩ ውስጥ
እንተገለጸው ሊቀበሉት አልቻሉም። የመምጫውን ጊዜ በትክክል
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በመናገሩና “የሚያዩ ዓይኖች” ማስፈለጋቸውን ቢናገርም ተቀባይነት
አጣ።

በታሪኩ ውስጥ እንደተገለጸው ባቢዎች ተገደሉ፤ ባብ ራሱ
ሐሳዊ መሢሕና ዓመፅ ፈጣሪ ነው በመባል እ.ኤ.አ በ1850 ዓ.ም
ተገድሏል። ባብ ይገደል እንጂ ርሱ ራሱ ከርሱ በላይ ለሆነው
ለባሃኦላህ መምጫ መንገድ ጠራጊ መሆኑን በጽሑፎቹ ሁሉ ውስጥ
ገልጾታል።

ባብ በገለጸው መሠረት በቴህራን በአንድ እሥር ቤት ውስጥ
ታሥሮ ይሰቃይ የነበረው “ባሃኦላህ” በዚህ ስቃይ ላይ እንዳለ እ.ኤ.አ
በ1853 ዓ.ም የዓምላክ ቅዱስ መንፈስ በላዩ ላይ ወረደ፤ በሁሉም
ኃይማኖቶች ይመጣል ተብሎ ለዘመናት ይጠበቅ የነበረውና ቃል
የተገባለት ርሱ መሆኑንም ገለጸለት።

እ.ኤ.አ በ1863 ዓ.ም ባሃኦላህ መልዕክቱ እንደተገለጸለት
አጠገቡ ለሚገኙት ባቢዎች የተልዕኮውን ዓላማ ገለጸላቸው። ከዚህ
ጊዜ በኋላ ባሃኦላህ ለክርስቲያኖች ርሱ የሚጠበቀው “መሢሕ”
መሆኑን፣ ለእስላሞችም የሚጠበቀው “ቃይም” እንደሆነ ገልጾ
ጽፎላቸዋል።

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ “ባቢ” የሚለው መጠሪያ ቀርቶ “ባሃኢ”
የሚለው መጠሪያ ተሰጠ። “ባሃኢ” ማለትም የባሃኦላህ ተከታይ
የሰውን ዘር በሞላ የሚወድ ማለት ነው።

በማቴዎስ ወንጌል 7፡15፣20 “የበግ ለምድ ለብሰው
የሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ
ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ፤ በፍሬያቸው ተውቋቸዋላችሁ፤ ከእሾህ
ወይን፣ ከኩርንቺትስ በለስ ይለቀማልን? እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ
መልካም ፍሬ ያፈራል፤ ክፉም ዛፍ ክፉ ፍሬ ያፈራል፤ መልካም ዛፍ
ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት
አይቻለውም፤ መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል ወደ
እሳትም ይጣላል፤ ስለዚህ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ” ተብሏል።

በመጀመሪያ ክርስቶስ ስለ ሐሰተኛ ነቢያት ማስጠንቀቂያ
ቢሰጥንም ማንነታቸውን ለማወቅ ደግሞ መመዘኛ የሚሆነንን ነገር
ጠቁሞናል። ይኸውም በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ በማለት ነበር።
ስለዚህ በክርስቶስ በተሰጠን መመዘኛ መሠረት የባሃኦላህን ዛፍ ፍሬ
ጣዕም  እንቅመሰው፤ ምክንያቱም ክርስቶስ ፍሬው ጥሩ ከሆነ ዛፉም
ጥሩ ነው ብሎናልና።

ባሃኦላህ ከአንድ መቶ በላይ የሚሆኑ መጻሕፍትን
ከመግለጹም በላይ ተልዕኮውን በማብራራት በሰፊው ለዓለም ሕዝብ
አስተምሯል።
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ምንም እንኳ ትልቁን ውቅያኖስ በጭልፋ እንደመቅዳት ያህል
የሚያስቆጥር ቢሆንም በጥቂቱ ለሰው ልጅ ያስተማራቸውን ጥቂቶቹን
ትምሕርቶቹን በሚከተሉት አርዕሥቶች ባጭር ባጭሩ አነሳለሁ።

1. ሰው ከቤቱና ከቤተ-ሰቡ ጋር

ባሃኦላህ የሰው ልጅ ጋብቻን በጥብቅ እንዲያከብርና
ከኃጢዓት እንዲሸሽ። የወንድና የሴት ግንኙነት በመንፈሳዊና በሥጋዊ
መመሥረትና መገንባት ሲኖርበት ዘላቂና ደስታን የሚያስገኝም መሆን
አለበት ብሏል። የዚህም ዋነኛ ምክንያት ቤተ-ሰብ የማሕበራዊ ኑሮ
መነሻ መሠረት ስለሆነ ነው ይላል።

ባሃኦላህ አንድ ወንድ አንድ ሴት ብቻ እንዲያገባ ፈቅዷል።
ይህም ቢሆን ባሃኦላህን ሲቀበል ግን ከዚያ ቀደም ሲል አንድ ወንድ
ከአንድ በላይ አግብቶ ከሆነ እነዚያንን መፍታት አይኖርበትም፤
ሁለተኛ ግን ሌላ ተጨማሪ ማግባት የለበትም ብሏል።

ባሃኦላህ ሁሉም ወንድና ሴት እየተጋቡ ልጆች እንዲወልዱና
ልጆቻቸውም ካደጉ በኋላ ዓምላክን የሚያወድሱና የሚያመሠግኑ፣
ለሰው ልጅ ደህንነት ጠቃሚ ነገር የሚሠሩ እንዲሆኑ አስገንዝቧል።
እንደዚሁም የግብረ-ገብነትና የፍልስፍና ትምሕርት እንዲሰጣቸው
አሳስቧል።

ባሃኦላህ ለተከታዮቹ ስለ ቤታቸውና ቤተ-ሰቦቻቸው
የሚከተለውን ምክር ሰጥቷል “ቤታችሁን የዕረፍትና የሰላም ቦታ
አድርጉት፤ ሩህሩህና እንግዳ ተቀባዮች ሁኑ፤ የቤታችሁ በርም
ለእንግዶችና ለወዳጆቻችሁ ክፍት ይሁኑ፤ ማንንም እንግዳ በፈገግታ
ተቀብላችሁ ቤታችሁ እንደራሱ ቤት ሆኖ እንዲሰማው አድርጉ፤
የአንድነታችሁን ዛፍ በመዋደድና በፍቅር ጠብቁት አስጊጡትም፤
በየወራቱ ሁሉ እንደለመለመ እንዲቆይ፤ በእግዚአብሔርም
የማይጠገቡና የሚወደዱ ልጆች እንዲሰጣችሁ” ብሏል።

ይህ እንግዲህ ከባሃኦላህ ዛፍ የተገኘ አንደኛው “ፍሬ” ነው።

2.የሰው አገር

ባሃኦላህ “የዕምነቱ ተከታዮች ተግባራቸውን፣
ታማኝነታቸውንና ታዛቢነታቸውን ለያሉበት አገር መንግሥት
ማበርከት አለባቸው” በማለት በግልጽ አዟል።

ባሃኦላህ በእግዚአብሔር ቀጥታና ቅዱስ ትዕዛዝ መሠረት
መጥፎ/ጠያፍ ቃል እንዳንናገር ከልክሎናል። ሠላምን፣
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ወንድማማችነትንና ፍቅርን እንድናሳይ አዞናል። በጠባያችንም ቀና
እንድነሆንና በዓለም ላይ ካሉት ፍጥረታት ሁሉ ጋር በግልጽነትና
በስምምነት እንድንኖር ጠይቆናል።

ባሃኦላህ “ለትክክለኛ መንግሥት ታማኝና ታዛዥ አለመሆን
ለእግዚአብሔር ታማኝና ታዛዥ ሆኖ እንዳለመገኘት አድርጎ
ይቆጥረዋል፤ ባሃኢዎች ላሉበት መንግሥት ታማኝና ታዛዥ ሁነው
መገኘት እንዳለባቸው” ያዛል። እያንዳንዱ ባሃኢ የሕዝቡንና
የመንግሥቱን ፍላጎት ከግቡ እንዲደርስ የተቻለውን ያህል መጣር
የተቀደሰ ግዴታው መሆኑንና ላለበት አገር ራሱን ሳያስቀድም
ለሚያደረገው ሁሉ ወሮታ ወይም ምሥጋና ይገባኛል ሳይል በሙሉ
ልቡ ከፍተኛ ድርሻ ማበርከት እንደሚኖርበት አስጠንቅቋል።

የባሃኦላህ ትምህርት ተከታዮቹ ለመንግሥታቸው ታማኝ
እንዲሆኑ ብቻ አይጠይቅም። ከማናቸውም ከፋፋይ የፖለቲካ
እንቅስቃሴ፣ እንዲሁም ባሥተዳደር ላይ ያለውን ሕጋዊ መንግሥት
ለመገልበጥ ወይም ለማሣሣት በሚደረግ ሤራና ሰልፍ ውስጥ
አንዳቸውም እንኳ ቢሆኑ እንዳይካፈሉ በጥብቅ ይከለክላል።

የባሃኦላህ ትምህርት “ሥራችሁ ሃቅና ትክክለኛነት
ያልተለየው፤ ንግግራችሁ ዕውነትን የያዘ፤ ለማንም ታማኝነታችሁ
ያልጎደለ፤ ከእግዚአብሔር ፍጥረታት መካከል የታመናችሁ
እንድትሆኑ” ይላል።

ይህም ሁለተኛው ከባሃኦላህ ዛፍ የተገኘ “ፍሬ” ነው።

3. የሰው ኃይማኖት

ባሃኦላህ ሲያስተምር፣ አንድ እግዚአብሔር እንዳለ ሁሉ
ኃይማኖቱም አንድ ነው። ታላላቆቹ ነቢያት ሁሉም ያስተማሩት
ይህንኑ ሃቅ አንድ ኃይማኖትን ነው። የሂንዱ፣ የዞራስተር፣ የቡድሃ፣
የክርስትና፣ የእስልምናና የባሃኢ ኃይማኖት ሁሉም ከአንድ ዓምላክ
በተለያየ ጊዜ፣ ስምና ቦታ በቅደም ተከተል የተላኩ እንደመሆናቸው
መጠን አንዱ ካንዱ አይበላለጡም። የዓምላክ ቃል አንድ እንደመሆኑ
ሁሉም ዕውነት ናቸው። ከመልዕክተኞቹ በኋላ ሰባኪዎቻቸው ግን
ብዙዎች ናቸው። እነዚህ ሁሉም የተቀደሱ ዕምነቶች ሁሉ ከአንዱ
ዓምላክ የተላኩልን ስጦታዎቻችን ናቸው። ርሱም ለዘለዓለም
ይኖራል።

ባሃኦላህ የኃይማኖትን ዕድገት እንደ ዛፍ አስተዳደግ ዓይነት
መስሎታል። በክሪሽና ትምሕርት ዘሩን፣ በዞራስተር ዋናውን ተሸካሚ
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ግንድ፣ በቡድሃ ቅርንጫፎቹን፣ በክርስቶስ ከቅርንጫፎቹ አንዱን
ክፍል፣ በሞሐመድ ቅጠሉን፣ በባብ አበባውንና አሁን በባሃኦላህ
ደግሞ ፍሬውን እናያለን። አንዱ ከሌላው አይበላለጥም፤ ሁላቸውም
አስፈላጊዎች ናቸው። እያንዳንዱ የዕድገት ደረጃ ያለፈውን የሚያሟላ
እንጂ አንዱም ደረጃ የመጨረሻ ዓይደለም። ፍሬው የዘሩ መጨረሻ
ቢሆንም የፍሬው ደረጃ እንኳ የመጨረሻው ዓይሆንም ምክንያቱም
ከፍሬው እንደገና ሌላ ዛፍ ሌላ ፍሬ ይቀጥላልና ነው።
ባሃኦላህ የሙሴን፣ የክርስቶስን፣ የሞሐመድንና የሌሎቹንም ያለፉትን
የዓምላክን ነቢያት መሠረታዊ ትምሕርቶች ሁሉ አጽድቆ አልፏል።
ባሃኦላህ ስለ ሁሎቻቸውም በታላቅ ፍቅርና አድናቆት ይናገራል።
ባሃኦላህ ተከታዮቹን የሌላ ኃይማኖት ዕምነት ካላቸው ሰዎች ሁሉ ጋር
በፍቅር እንዲቀላቀሉ ሲያበረታታቸው “እናንተ የአንድ ዛፍ ቅጠሎችና
የአንድ ውቅያኖስ ጠብታዎች ናችሁ” ብሏል።

“የእግዚአብሔር ሰዎች ሆይ! ለራሳችሁ ብቻ አታስቡ፣
ዓለምን ለማሻሻልና የሰውን ልጅ ለማሠልጠን ተነሡ” ብሎ ባሃኦላህ
አሳስቧል።

ይህም ሦስተኛው ከባሃኦላህ ዛፍ የተገኘ “ፍሬ” ነው።

4. የሰው የግል አኗኗር

ነቢይ ወይም መልዕክተኛ ወደ ዓለም የሚመጣው የሰውን
ዘር ለማስተማርና የተፈጥሮን ጠባይ ለማስተካከል መሆኑን ከዚህ
በላይ ባለው ተረድተናል። ባሃኦላህ “የዕምነት ዋናው ቁም ነገር ጥቂት
መናገርና ብዙ መሥራት ነው፤ ቃላቶቻቸው ከሥራቸው ጋር
ከማይገናኘውና ከማይገጣጠሙት ጋር አትዋሉ፣ ተጠንቀቁ” ብሏል። “
ሰዎች ፍሬ ማሳየት አለባቸው፤ ፍሬ የማያሳይ ሰው በቅዱስ መጽሐፍ
እንደተነገረው ፍሬ እንደማያፈራ ዛፍ ተመስሏልና፤ የሚጣለውም ወደ
እሳት ብቻ ነው፤ ሥራችሁስ ለሰው ልጆች ሁሉ መመሪያ ይሁን፤
ከሌሎች የምትለዩበት ነገር ቢኖር በሥራችሁ ብቻ ነው፤ ከነርሱ
ውሰጥ የብርሃናችሁ መብራት በመላው ዓለም ሊደርስ ይችላል”
በማለት አስረድቷል።

1. “ባሁኑ ጊዜ በጣም ከፍተኛው ተግባር ጠባያችሁን
ማሣመር ነው፤ ምግባራችሁን ለማረምና ጠባያችሁንም
ለማሻሻል መጣር አለባችሁ” በማለት ባሃኦላህ
አውጇል።

2. “በቃላት ብቻ ወዳጅነትን በማሳየት አትርኩ፤
ለምታገኙት ሁሉ ልባችሁ በፍቅር ይቃጠል” ብሏል
ባሃኦላህ።
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3. “ለሚሰቃዩትና ለታመሙት ከፍተኛ ፍቅርና ርህራሄ
አሳዩዋቸው፤ ይህም ከመድሐኒት የበለጠ ታላቅ
የመፈወስ ውጤት አለው፤ ሁል ጊዜ የተቸገሩትንና
የተጎዱትን ጎብኙ፣ የፍቅርንና የመውደድን ስሜት
አንፀባርቁ” ብሏል ባሃኦላህ።

ባሃኦላህ ለተከታዮቹ የሚከተለውን የባሕርይ ደረጃ ሰጥቷል፡-

“ጥሩ ዕድል በገጠማችሁ ጊዜ ሁሉ ደጎች ሁኑ፤ በድሕነት ጊዜም
አመሥጋኝ ሁኑ፤  ለጎረቤቶቻችሁ ባለውለታ ሁኑ፤ በፈግታና በዝምድና
መልክ ታዩዋቸው፤ ለድሆች መጽዋች ለተቸገሩ መልስ ሰጭ ሁኑ፤
ፍርዳችሁ ለማንም ትክክል ይሁን፤ በጨለማ ለሚጓዙ መብራት፣ ላዘኑ
ደስታ፣ ለተጠሙ ወንዝ፣ ተስፋ ለቆረጡ ገነት፣ ለተጨቆኑ አነቃቂና
ተከላካይ፣ ለእንግዶች ማረፊያ ቤት፣ ለሚሰቃዩ አስታጋሽ፣ ለተሰደዱ
መጠጊያ፣ ለዕውራን ዓይን፣ በሥሕተት ጎዳና ለሚጓዙ የአቅጣጫ
መብራት፣ ለሰው ልጆች የሕይወት አስትንፋስ ሁኑ” ይላል።

ይህ ከባሃኦላህ ዛፍ የተወሰደው ሌላው “ፍሬ” ነው።

ታውንስሄንድ የአዬሪሽ ምሁር የዱበሊን ካቴድራል የቀድሞ ዋና
ዲያቆን/አርች ቢሾፕ/ የነበረው ጆርጅ ሲገልጽ “ዘመናዊ ሊቃውንት፣
ስለዓለማዊው መንግሥት፣ ማለት ብሔራዊ ፀጥታ፣ ብሔራዊ ቋንቋ፣
የዓለም ፍርድ ቤትና ስለ ሰው መብት ይናገራሉ። ይሁን እንጂ ከአንድ
መቶ ዓመት በፊት በባሃኦላህ ለዘለዓለም በሚኖር ቋንቋ የተናገራቸው
ናቸው” ብሏል።

የሚከተለው የመጨረሻው “ፍሬ” ባሃኦላህ ለሰው ልጆች
ከተወልን ከሰፊው ውቅያኖስ ትምህርት ውስጥ የተወሰደ ጥቂት ያህሉ
ክፍል ነው።

5- እያንዳንዱ ሰው ዕውነትን ለመሻት በራሱ የግል ምርምር ማድረግ
አለበት

የባሃኦላህ ትምህርት “እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ዋና
ስጦታው ጥበብ ነው” ይላል። እያንዳንዱ ሰው መንፈሳዊ ዕውነትን
መመራመር አለበት። ከሌሎች ዕውቀትንና ትጋትን መርምሮ ለማወቅ
መማር ይገባዋል። ሌሎች ያገኙትን ብቻ የመጨረሻው ዕውቀትና
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ዕውነት ነው ብሎ ሳይቀበል የራሱን ፍለጋ ከልብ ማድረግ አለበት።
እያንዳንዱ ሰው በእግዚአብሔር እና በርሱ መካከል ስላለው

ግንኙነት ሌላ ሳይሆን ኃላፊው ርሱ ራሱ ብቻ ነው። በታማኝነትና
በግል ጥረት ፍለጋ ብቻ ትክክለኛ ውሳኔ ላይ መድረስ ይኖርበታል።

ባሃኦላህ “ከሁሉ በላይ የሚወደድ ነገር ፍትሐዊነት/
ትክክለኛነት ነው፤ በዚሁ ዕርዳታ በሌሎች ዓይን ሳይሆን እያንዳንዱ
በራሱ ዓይን ማየት አለበት” ብሎ ደግሞ ደጋግሞ ያስረዳል።

ይህም ከባሃኦላህ ዛፍ የተወሰደው ሌላው “ፍሬ” ነው።

6- የወንድና የሴት የዕኩልነት መብት

ባሃኦላህ ከዚህ ሕግ ጋር ትልቅ ነገር አያይዟል። ትምሕርቱ
እንደሚለው፣ እናት ልጇ ገና ጨቅላ ሕጻን ባለበት ወቅት
የመጀመሪያዋ አስተማሪው ስለሆነች እርሷ ራሷ በቂ ትምሕርት
እንዲኖራት ያስፈልጋል። ስለዚህ ዓለም-አቀፍ ትምሕርት ለወንዶችና
ለሴቶች ልጆች በዕኩልነት መሰጠት አለበት ብሎ አስገንዝቧል።

ይህም ከባሃኦላህ ዛፍ የተወሰደው ሌላው “ፍሬ” ነው።

7- ትምህርት ለሁሉም መዳረስ አለበት

“ማንም የመማር ዕድል ከማግኘት መከልከል የለበትም፤
ማንም ደግሞ ራሱን ከትምሕርት እንዲያገል መፈቀድ የለበትም፤ እስከ
ተወሰነ የዕድሜ ዓመት ድረስ ግዳጅ መሆን አለበት” በማለት ባሃኦላህ
ከአንድ መቶ ዓመት በፊት አስገንዝቧል።

“ዕውቀትን ማግኘት ለሁሉም ግዳጅ መሆን አለበት” የሰው
ሁሉ ዕውነተኛ ሃብቱ ዕውቀቱ ነውና “ዕውቀት የክብር፣ የተስፋና
የደስታ ማግኛ መንገድ ነው” በማለት ባሃኦላህ አውጇል።

ይህም ከባሃኦላህ ዛፍ የተወሰደው ሌላው “ፍሬ”
ነው።

8. ከብሔራዊ ቋንቋ ሌላ ዓለም አቀፍ የሆነ ቋንቋ
ማስተማር ያሻል

ባሃኦላህ ካሉት ቋንቋዎች ውስጥ አንድ ተመርጦ ወይንም
ሌላ ተፈልስፎ የዓለም ቋንቋ ሁኖ መቋቋም ያለበት መሆኑን
አስገንዝቧል። ይህም የንግድን ይዞታን ከማስስፋፋቱምና ከማቀራረቡ
ሌላ በሰዎች መካከል ያለውን አለመግባባት ያስወግዳል ብሏል።
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“በተጨማሪም እያንድንዱ አገር የራሱን ብሔራዊ ቋንቋውን
ይጠብቅ፤ ሆኖም በተጨማሪ ሌላ ዓለም-አቀፍ ረዳት ቋንቋ መማርና
ማስተማር ያሻል” ብሏል።

ይህም ከባሃኦላህ ዛፍ የተወሰደው ሌላው “ፍሬ”
ነው።

9. ኃይማኖትና ሣይንስ ጎን ለጎን መጓዝ አለባቸው

ባሃኦላህ በቅድሚያ እንደተናገረው በዓለም ላይ ላሉት ሕብረተ-ሰቦች
“ሣይንስና ኃማኖት” በሰው ልጆች ሕይወት ላይ ከፍተኛ የተፅእኖ
ኃይል ያላቸው እንደመሆናቸው መጨን፣ መስማማት፣ መተባበር፣
መጣጣምና በአንድነት ማደግ አለባቸው።

የሰው ልጅ ኃይማኖትን ኃይማኖት ነው ብሎ ሳይመረምር
እንዲሁ በውርስ መቀበል የሌለበት መሆኑንና ኃይማኖትና ሣይንስ
ሳይቃረኑ አብረው አንዱ የአንደኛውን ዕውንነት እያረጋገጡ የሚጓዙ
መሆኑንና ከሣይንስ ተቃራኒ የሆነ ኃይማኖት ሁሉ ዕውነተኛ
አለመሆኑን ባሃኦላህ አስተምሮናል።

ይህም ከባሃኦላህ ዛፍ የተወሰደው ሌላው “ፍሬ” ነው።

10- ሁሉም ሰዎች የአንድ አባት የእግዚአብሔር ልጆች
ናቸው፤ የአንድ ቤተ-ሰብ ወንድምና እህት ናቸው

የሰው ልጅ፣ ምንም ዓይነት ኃይለኛና ጀግና ቢሆን በመጨረሻ ጊዜው
ግን ምንም ሳይዝ ወደ መቃብር ይወርዳል። ለአስከሬኑ ከፈን
የምታስፈልገው አንዲት ትንሽና ጠባብ መሬት ብቻ ናት። ይኽችም
መሬት ብትሆን የእግዚአብሔር ነች። ሰውም በዚችው ምድር ላይ
ለአጭር ጊዜ የሚኖርባት ናት። ስለዚህ የሰው ልጅ ዋናውና ትልቁ
ሃብቱ “ከእግዚአብሔር ቀጥሎ የተፈጥሮ ጓደኛውን ማፍቀር ነው”
ብሎ ባሃኦላህ አስተምሮናል።

ይህም ከባሃኦላህ ዛፍ የተወሰደው ሌላው “ፍሬ” ነው።

11- ነፍስ የሰው አንድ ከፍተኛ ክፍል ሆና ለዘለዓለም ትኖራለች

በዚህ ዓርዕሥት ላይ ባሃኦላህ በመደጋገም የሚያጽናና
ማረጋገጫ ይሰጠናል። የባሃኦላህን አስተምሕሮ ቃል ያነበበ ሰው ሁሉ
በእርግጥ ያለጥርጥር በውስጡ የማትሞት ነፍስ እንዳለችው ይረዳል።
ብዙዎች የዘመናችን የሣይንስ ተመራማሪ አዋቂዎች የዚህን አባባል
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ዕውነተኛነቱን ለማረጋገጥ “አንድ ነገር(ማተር) ራሱ የማይጠፋ ነው፤
የማይሞትም ነገር በውስጡ አለበት፤ ሰለዚህም ነፍስ እንዴት
ትሞታለች? በማለት ይከራከራሉ።

የታወቀው የባዮሎጂ ሥነ-ፍጥረት ሊቅ ሱ.ሲ.ሕርስት ሲጽፍ
“በቅርቡ በተደረገው በዘር የመተላለፍ ጥናት፣ በዘር የሚተላለፉ
ባሕርያት /ጂኖች/ ሕያው መሆናቸውን ለማረጋገጥ ተችሏል” ብሏል።

ኤ.ኤች ኮምቶን በፊዚክስ ጥናቱ የኖቤል ሽልማት ያገነው
ሲናገር “ከሰው ጠቃሚ የሆነው ክፍል ከሰውነቱ ጋር አብሮ ይቀበራል
ብሎ ለማሰብ አልተቻለም፤ ይህም አባባል በሣይንስም አልተደገፈም”
ብሏል። ዶክተር ኮምቶን በሌላ ቦታ ላይ ሲናገር በባዮሎጂ /በሥነ-
ፍጥረት/ አነጋገር “በፍሬ ውስጥም ያለ ይሁን በሰው ላይ ያለ ጀርም
የሚቀጥልና ዘላለም ኗሪ ነው፤ አዕምሮ፣ ሕሊና ወይንም ነፍስ ዕድገቱ
የሚጀምረው ከሴል ነው” ብሏል።

የባሃኦላህ ትምህርት እንደሚተነብየው “የተደበቀው ሣይንስ
የሚገለጽበት ጊዜው አሁን ነው” ብሏል።

ይህም ከባሃኦላህ ዛፍ የተወሰደው ሌላው “ፍሬ” ነው።

12. ፀሎት ማመሥገኛና ግዴታም ነው

ፀሎት ለነፍስ መዳን ደስታንና ፍሥሃን ከማምጣቱም በላይ
ሰውን ከፈተናና ችግር ያድናል።

ሥጋችን ዘወትር ምግብ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ነፍሳችንም
እንዲሁ በየቀኑ የፀሎት ምግብ ያሻታል ፀሎት የነፍስ የዘወትር ምግቧ
ነው። ሥጋዊ ሰውነት በአመጋገብ ጉድለት ታሞ እንደሚሞት ሁሉ
ለነፍስም ያለፀሎት እንደዚሁ ነው። ነፍስ ዘወትር ደህና አድርጋ
መመገብ አለባት። ካልሆነ ግን ኃይሏን በመቀነስ ትሰቃያለች፣
ትታመማለች፣ ባትሞትም ረዳት በማጣቷ እንደሞተ ያሕል ትሆናለች።

ለምሳሌ አንድ ሰው እጁን በአንድ በኩል እንዲንጠለጠል
አድርጎ ቢተወውና ባይሠራበት ወዲያውኑ የማንቀሳቀሱ ኃይል ጠፍቶ
እጁ የማይሠራና ዋጋ-ቢስ እንደሚሆን ነፍስም እንደዚሁ  ትሆናለች።

ባሃኦላህ ሕይወት የሚሰጡ የተለያዩ ፀሎቶችን ትቶልናል።
ቢሆንም በእነኚህም ብቻ መወሰን እንደሌለበት ያዛል።

ባሃኦላህ እንደሚናገረው ከልብ የሚሠራ ሥራ ራሱ
እንደፀሎት ይቆጠራል “የሰውን ልጅ ዘር ለመርዳት በተነሣሣ
መንፈስና በተቻለ ኃይል ፣ ጉልበትና ችሎታ ሥራው  ከተከናወነ እንደ
ፀሎት ነው” ይላል።
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እነዚህ ሁሉ “ፍሬዎች” ከባሃኦላህ የትምሕርት ዛፍ ላይ
የተወሰዱ ናቸው።

ከዚህም ሌላ ከአንድ መቶ ዓመት በፊት ባሃኦላህ የሰውን
ልጅ ደህንነት የሚጠበቅ እንደ ዓለም-አቀፍ ድርጅት በመሬት ላይ
የሚያስፈልግ መሆኑን ተናግሯል። ይኸውም የኃያላንንና  የትናንሽ
መንግሥታትን ክብር ከመጠበቁም በላይ የሰውን ልጆች ማንነትና
መብትም ያስከብራል ብሏል።

በባሃኦላህ የተፀነሰው የዓለም-አቀፍ ምክር ቤት፣ የዓለም-
አቀፍ ቤተ-ፍትሕ በሚል ስያሜ ተሰይሞ አባሎች ተመርጠው
በድርጅቱ ውስጥ ይካፈላሉ። ይኸው ዓለም-አቀፍ ድርጅት ዋና ከተማ
የሚኖረው የሚደረግ ሲሆን፣ ዓለም-አቀፍ የፖሊስ ኃይልና የዓለም
አቀፍ-ፍርድ ቤትም ይኖረዋል። ለምዕራቡም ሆነ ለምሥራቁ፣
ለሃብታሙም ሆነ ለድሃው በእኩልነት እንጂ የተለየ መብት አይሰጥም
ወይም አድልዎ አያደርግም።

እንደ ዓለም-አቀፉ ምክር ቤት ሁሉ ብሔራዊው ምክር ቤት
ወይም ፍትሕ ቤትም ተመሣሣይ መለኪያዎችና ተመሣሣይ
ምንዛሪዎችን ያቋቁማል። ሁሉንም የተፈጥሮ ሃብቶችን በማስፋፋት፣
ገበያዎችን በመቆጣጠር ድሃ ሐገር በድሕነት እንዳይኖር ያደርጋል።
የድሕነትንና የሃብትን መራራቅ ያጠባል ያጠፋልም። ባለፀጋውንና
ሠራተኛውን ያስማማል የአሠሪውንም ሆነ የሠራተኛውን መብት
የሁለቱንም ጥቅም ያስጠብቃል። አንድ ዓለም-አቀፍ የሆነ ቋንቋ ረዳት
እንዲሆነውም ያደርጋል። ባጭሩ ሠላምን ወዳድ፣ የሚሻሻልና ተስፋ
የሚጣልበትን አዲስ የሰው ዘር ለማፍራት ማናቸውንም እርምጃ
ይወስዳል።

እነዚህ ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ሁሉ ከባሃኦላህ ዛፍ
የተገኙ“ፍሬዎች” ናቸው።

ክርስቶስ “በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ” ብሎን የለም ወይ!
እንግዲህ ከዚህ በኋላ ባሃኦላህ ዕውነተኛ ወይም ሐሰተኛ ነቢይ መሆን
አለመሆኑን መፍረዱ ያንባቢው ፋንታ ነው።

ግዛው አጥሌ
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