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መግቢያ 

 

 …እርሱ (ባሃኦሊህ) ከአንዴ መቶ ሰባ ዓመታት በፉት 
ሇመጀመሪያ ጊዜ ያወጀሊቸው የዓሇም መሪዎች ሳይቀበለት የቀሩት፣ 
የሰውን ዘር እንዯ አንዴ ሕዝብ፣ ምዴርንም እንዯ አንዴ የጋራ አገር 
የሚያየው የእርሱ ራዕይ ዛሬ የሰው ዘር ተስፊ ትኩረት ሆኗሌ፡፡ እርሱ 
በዚሁ አዋጁ በግርማዊነትና በግሌጽነት የተነበየው የሥነ-ምግባርና 
የማኅበራዊ ሥርዓት ውዴቀትም እንዱሁ የማይቀር መሆኑ ግሌጽ 
እየሆነ ነው፡፡  

 ይህ አጋጣሚ ስሇ ባሃኦሊህ ሕይወትና ስሇተሌዕኮው አጭር 
መግሇጫ እንዱዘጋጅ መንስዔ ሆኗሌ፡፡ ይህ መግሇጫው ሇባሃኢ ዓሇም 
አቀፌ እንቅስቃሴ ባሇአዯራ በሆነው በዓሇም አቀፌ ቤተ-ፌትሕ ጥያቄ 
የተዘጋጀ ነው፡፡ ይህም የዓሇም ባሃኢዎች ስሇዓሇማችንና ስሇሰው ዘር 
የወዯፉት ዕዴሌ፣ ስሇአሊቸው የእርግጠኝነት ስሜት ግንዛቤ ይሰጣሌ፡፡  

 በዚህ ጽሐፌ መነሻ ሇሁሇቱ መንትያ ክስተቶች 200ኛ 
ዓመት የሌዯት ክብረ- በዓሌ እንዱያመች ሆኖ የተዘጋጀ (የተውጣጣ) 
ነው፡፡  
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ባሃኦላህ 

 አዱሱ ዑዯት እየተቃረበ በሚመጣበት ወቅት፣ ሇሰው ከሁለም 
በሊይ አስፇሊጊ የሆነው ተግባር ሇሰው፣ ሇኅብረተሰብና ሇተፇጥሮ 
አንዴነት የሚያስገኘውን አመሇካከት ማግኘት ነው፡፡ በአሇፇው ምዕተ-
ዓመት ውስጥ የሰው ዘር ሇዚህ ግፉት የሰጠው ምሊሽ፣ ዓሇማችንን 
ያናወጡትንና በአሁኑ ጊዜ ኃይሊቸውን የጨረሱ የሚመስለትን የፅንሰ 
ሃሳብ ተከታታይ ቀውሶች አስከትሎሌ፡፡ በዚህ ትግሌ ውስጥ 
የተከፇሇው ከፌተኛ ርብርብ የሚያሳዝን ውጤት ቢኖረውም 
የአስፇሊጊነቱን ጥሌቀት ግን ያስገነዝባሌ፡፡ ምክንያቱም፣ ስሇሰው ዘር 
ታሪክ ሂዯትና አቅጣጫ የጋራ የሆነ እምነት በላሇበት ሁኔታ፣ ሰፉው 
ሕዝብ የሚቆሙሇትን የዓሇም ኅብረተሰብ መሠረቶች ማዋቀሩ ሉታሰብ 
የማይቻሌ ነውና፡፡  

 እንዱህ ያሇው አመሇካከት፣ ተሰሚነቱ እያዯገ በሄዯው፣ 
በዛሬው ጊዜ የሃይማኖት ታሪክ ውስጥ ከሁለ በሊይ አስዯናቂነት 
በአገኘው፣ አዱስ እውነታ በሆነው፣ የአስራ ዘጠነኛው ምዕተ-ዓመት 
ትንቢታዊ ባሇታሪክ በሆነው፣ በባሃኦሊህ ጽሐፍች ውስጥ ይገኛሌ፡፡ 
በኢራን አገር እ.ኤ.አ. 1817 የተወሇዯው ባሃኦሊህ1 ቀስ በቀስ 
ከእያንዲንደ ዘር፣ ቀሇም፣ ባህሌ፣ መዯብና አገር የሆኑ የብዙ ሚሉዮን 
ሕዝብ ትኩረትና ታማኝነትን የማረከውን ተሌዕኮውን በ27 ዓመት 
ዕዴሜው ጀመረ፡፡ ይህ ተሌዕኮው መነሻው ከአሁኑ ጊዜ የዓሇማችን 
ሁኔታ አኳያ ሳይሆን ይሌቁንም ከሰው ዘር ያሇፇው የጋራ ታሪክ 
የሇውጥ እመርታ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ ምክንያቱም ባሃኦሊህ ሇሰው ዘር 
ብስሇት ዘመን የአምሊክ መሌእክተኛ መሆኑን ከዚህ በፉት በነበሩት 
ሃይማኖቶች የተሰጡትን ትንቢቶች የፇጸመ፣ ሇዓሇም ሕዝቦች አንዴነት 
መንፇሣዊ ሥሮችንና ኃይልችን የሚፇጥር መሇኮታዊ ግሌጸት ያመጣ 
መሆኑን ያወጀ ክስተት ነውና፡፡  

 የባሃኦሊህ ሕይወትና ጽሐፍች የሰው ተፇጥሮ በመሠረቱ 
መንፇሣዊ መሆኑንና የዓሇማችን አዯረጃጀትም በዚህ እውነታና 
ዕውቀት የተዯገፇ መሆን እንዲሇበት የሚያምነውን የማንኛውንም ሰው 
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ሌባዊ ትኩረት ማግኘት አሇባቸው፡፡ ጽሐፍቹ ሇሁለም ሰው ምርምር 
ክፌት ናቸው፡፡ የሰው ዘር በታሪክ ውስጥ ሇመጀመሪያ ጊዜ ስፊት 
ያሇው የሃይማኖቱ መስራች እራሱ የገሇጻቸው ሥርዓቶች፣ ሕጎችና 
ትምህርቶች በዝርዝር የሰፇረና ተመርምሮ ሉረጋገጥ የሚችሌ ጽሐፌ 
አግኝቷሌ፡፡ ከዚሁ ጋር በማይተናነስ ሁኔታ የሰውን ዘር በናሙናነት 
በትክክሌ ይወክሊሌ ተብል ሉነገርሇት የሚችሌ የባሃኢ ዓሇም 
ኅብረተሰብ በመፇጠሩ ሁለም ሉያገኘው በሚቻሌበት ሁኔታ ሊይ 
ይገኛሌ፡፡ 2 

 በመጀመሪያዎቹ አሠርተ-ዓመታት ይህ ሃይማኖት በአንጻራዊ 
ሁኔታ የማይታወቅ ነበር፡፡ የብዙ ሃይማኖት መሌዕክቶች በሰፉው 
የታወጁበትን ዓይነት በተጽዕኖ ተከታዮች ማፌራትን የባሃኦሊህ 
ጽሐፍች ይከሇክሊለ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የባሃኢ ኅብረተሰብ በመሊው 
ዓሇም በየአካባቢው ዯረጃ የባሃኢ አማኞችን ክምችት ሇማስገኘት 
እንዱሁም ከፌተኛ ስፊት ያሇው የሕዝብ ማስታወቂያ ሥራ ሇማካሄዴ 
የሚያስፇሌግ መዋእሇ ንዋይ መመዯብን የማይፇቅዴ ነበር፡፡ ሆኖም 
ግን አርኖሌዴ ቶይንቢ የተባሇው የታሪክ ተመራማሪ የባሃኢ ሃይማኖት 
የአዱስ ዓሇም አቀፌ ሃይማኖት መከሰቱን ሉወክሌ የሚችሌ ነው 
በማሇት ሌክ የክርስትና ሃይማኖት በሁሇተኛው ምዕተ ዓመቱ 
በሮማውያን ግዛቶች በሚኖሩ የተማሩ ሰዎች ዘንዴ ይታወቅ 
እንዯነበረው ሁለ የባሃኢ ሃይማኖትም እ.ኤ.አ. በ1950ዎች ዓመታት 
በምዕራባውያን ዘንዴ የታወቀ እንዯነበር መዝግቧሌ፡፡ 3 

ባሇፈት ቅርብ ዓመታት በብዙ አገሮች የባሃኢ ኅብረተሰብ 
ቁጥር በፌጥነት ስሇጨመረ፣ ሁኔታው በሚያስዯንቅ መሌክ 
ተሇውጧሌ፡፡ በአሁኑ ጊዜ ባሃኦሊህ ያስተማረው የሕይወት መመሪያ 
በዓሇም ሊይ በሁለም አካባቢ ሥር በመያዝ ሊይ ነው፡፡ የኅብረተሰብ 
ግንባታ ሥራዎቹ በማሕበረሰቡ ዘንዴ፣ መንግሥታዊና መንግስታዊ 
ባሌሆኑት ተቋማት ዘንዴ ማግኘት የጀመሩት አክብሮት እያዯገ 
ይገኛሌ፡፡ ስሇሆነም አዱስ ከሆነው የማኅበራዊ ሇውጥ ሂዯት በስተኋሊ 
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ያሇውን አንቀሳቃሽ ኃይሌ በነፃ ኅሉናና በአንክሮ የመመርመርን 
አስፇሊጊነት ይበሌጥ ያጠናክራሌ፡፡  

የዚህ አንቀሳቃሽ ኃይሌ ባሕርይ ምንም አጠራጣሪ ነገር 
የሇበትም፡፡ የባሃኦሊህ ጽሐፍች ከዘር አንዴነት፣ የጦር መሣሪያ ቅነሳ፣ 
የፆታዎች እኩሌነት ከመሳሰለት ማኅበራዊ ጉዲዮች ጀምሮ የሰውን 
ነፌስ ውስጣዊ ሕይወት እስከሚመሇከቱ ጥያቄዎች ዴረስ ያለትን ሰፉ 
አርእስቶች ያጠቃሌሊለ፡፡ የጽሐፍቹ ዋና ዋና ቅጂዎች አብዛኞቹ በራሱ 
የእጅ ጽሐፌ የተጻፈ፣ እንዱሁም በቃለ ያስጻፊቸውና በኋሊም በእርሱ 
ታይተው የጸዯቁ ሲሆኑ፤ እነዚህም በከፌተኛ ጥንቃቄ ተጠብቀው 
ይገኛለ፡፡ ሇአያላ አስርተ-ዓመታት ሥርዓትን የተከተሇ የትርጉም 
ሥራና የሕትመት መርሏ ግብር የእነዚህን ጽሐፍች ዋና ዋና ክፌሌ 
ከ800 በሊይ በሆኑ ሌዩ ሌዩ ቋንቋዎች አስተርጉሞና አሳትሞ በሁለም 
ስፌራ ሇሚገኙ አማኞች እንዱቀርቡ አዴርጓሌ፡፡  

 
 
የአዲስ ግልጸት መወለድ 

 የባሃኦሊህ ተሌእኮ በቴህራን ከተማ በሚገኘው በአንዴ ከመሬት 
በታች በሆነ ጨሇማ እስር ቤት ውስጥ እ.ኤ.አ. በ1852 ተጀመረ፡፡ 
የጥንት ታሊሊቅ የኢራን ገዢ ነገሥታት ዘር ከሆነ ከተከበረ ቤተሰብ 
ተወሌድ፣ በመንግሥቱ ውስጥ የተሰጠውን የሚንሥትርነት ሥራ 
አሌቀበሌም በማሇት በምትኩ “የዴሃ አባት” የመባሌን ሰፉ ዕውቅና 
ሊተረፈሇት ሇተሇያዩ የበጎ አዴራጎት ሥራዎች ጉሌበቱን ሇመስጠት 
መረጠ፡፡  

በ19ኛው ምዕተ-ዓመት የመጀመሪያ ዓመታት በብዙ ሃገሮች 
የአዲኝ ምጽዓት ሲጠበቅ የነበረበት ወቅት ነበር፡፡ በሳይንስ ምርምርና 
በኢንደስትሪ መስፊፊት አመሊካችነት በመቀስቀስ፣ የሌዩ ሌዩ 
ሃይማኖት ጥብቅ አማኞች በጣም እየተፊጠኑ የሄደትን የሇውጥ 
ሂዯቶች ትርጉም ሇመረዲት ወዯየሃይማኖታቸው ቅደሳት መፃሕፌት 
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ምርምር ትኩረታቸውን አዙረው ነበር፡፡ በአውሮፓና በአሜሪካ እንዯነ 
ቴምፕሇሮችና ሚሇራውያን ያለ ቡዴኖች ትንቢታዊ ታሪክ 
ስሇማክተሙና ስሇክርስቶስ ተመሌሶ መምጫ ጊዜ መዴረስ ያሊቸውን 
እምነት የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን ከቅደሳት መጻሕፌቶቻቸው 
ማግኘታቸውን አምነው ነበር፡፡ በመካከሇኛው ምሥራቅም በቁርዓንና 
በእስሌምና አዋሌዴ ጽሐፍች የተነገሩት ሌዩ ሌዩ ትንቢቶች መፇጸሚያ 
ጊዜ መዴረሱን ያበሰሩ፣ ከሊይ ከተጠቀሱት ጋር የሚያስዯንቅ 
ተመሳሳይነት ያሎቸው እንቅንስቃሴዎች ተፇጠሩ፡፡  

 ከእነዚህ የምጽዓት ጊዜ መዴረሱን ካመኑት ንቅናቄዎች አንደና 
ከሁለም ይበሌጥ አስዯናቂው ከሺራዝ ከተማ በተነሳውና በታሪክ ባብ4 
በመባሌ በታወቀው ወጣት ትምህርቶች ሊይ ያተኮረው፣ በኢራን 
የነበረው ንቅናቄ ነበር፡፡ እ.ኤ.አ. ከ1844 ጀምሮ እስከ 1853 ዴረስ 
ሇዘጠኝ ዓመታት በሁለም ዯረጃ ሊይ የነበሩ የኢራን ተወሊጆች የአምሊክ 
ቀን መዴረሱንና ባብም ራሱ በእስሌምና ሃይማኖት ቅደሳት መጻሕፌት 
እንዯሚመጣ ትንቢት የተነገረሇት መሆኑን በሚገሌጸው በእርሱ አዋጅ 
በተቀሰቀሰው የተስፊና የመዯነቅ ማዕበሌ ተጥሇቅሌቀው ነበር፡፡ 
እርሱም(ባብ) የመሊው የሰው ዘር የሕይወት ገጽታ እንዯገና 
በሚዋቀርበት ዘመን መጀመሪያ ሊይ ቆሞ እንዯሚገኝ፣ የሰውን ዘር 
የሥነ-ምግባሩንና የመንፇሣዊ ሕይወቱን ሁኔታ ሇውጥ ሇማብሰር 
ከአምሊክ ጥሪ እንዯቀረበሇት የእርሱ የራሱ ተሌዕኮ የዚህ አዱስ አዋጅ 
ማዕከሌ ሇሆነው “እርሱ አምሊክ የሚከስተው”5 በመባሌ ሇተሰየመውና 
በሁለም ሃይማኖቶች ተከታዮች ሲጠበቅ ሇነበረው ሇሁለን አቀፈ 
የአምሊክ መሌእክተኛ የምፅዓት ቀን የሰው ዘርን ማዘጋጀት መሆኑን 
ገሇጸ፡፡  

ይህ አዋጅ ከእስሌምና ሃይማኖት ካህናት ከፌተኛ ተቃውሞ 
አስነሳ፡፡ ባብን ማውገዝ ወዱያውኑ በኢራን መንግሥት ባሇሥሌጣናቶች 
ዴጋፌ አገኘ፡፡ በሺህ የሚቆጠሩ የአዱሱ እምነት ተከታዮች በመሊው 
አገሪቷ ዙሪያ በተከታታይ በተዯረጉት የግዴያ ዴርጊቶች ተፇጁ፤ ባብም 
እ.ኤ.አ.1850 ዓ.ም.6 በሕዝብ ፉት እንዱረሸን ተዯረገ፡፡ ይህም ዴርጊት 
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ተሰሚነት በነበሯቸው አውሮፓውያን ዘንዴ ትኩረትንና ኃዘኔታን 
ቀሰቀሰ፡፡ የባብ የተቀዯሰ ሕይወትና ትምህርቶቹ፣ የተከታዮቹ 
ጀግንነት፣ በጨሇማው አገር የቀሰቀሱት መሠረታዊ የመሻሻሌ ተስፊ 
እንዯነቶሌስቶይ ሇመሳሰለ ታዋቂ ጽሏፉዎችና እንዯነካውንት ጎቢኖ7 
ሇመሳሰለ ታዋቂ የታሪክ ተመራማሪዎች ከፌተኛ መስህብ ሆናቸው፡፡  

ባሃኦሊህ የባብን እምነት በመንከባከብ በጣም የታወቀ ስሇነበር 
ተይዞና በሰንሰሇት ታስሮ በባድ እግሩ ወዯቴህራን ተወሰዯ፡፡ ቀዴሞ 
የከተማይቱ የውሃ ማጠራቀሚያ ጉዴጓዴ በነበረው፣ በአስከፉነቱ 
በታወቀው፣ ጥሌቅ በሆነው፣ በተባይ በተወረረው፣ “ሲያህ ቻሌ” 
ጨሇማው ጉዴጓዴ በመባሌ በታወቀው እስር ቤት ውስጥ ታሰረ፡፡ 
እርሱና ሰሊሳ የሚዯርሱ ምዕመኖች፣ ምንም ክስ ሳይመሰረትባቸው 
የሞት ፌርዴ በተፇረዯባቸው ጨካኝ ወንጀሇኞች መካከሌ በዚህ 
በጨሇማና ቆሻሻ በሞሊው ግም ጉዴጓዴ ውስጥ ያሇምንም ይግባኝ 
ታስረው እንዱቆዩ ተዯረጉ፡፡ በአሰቃይነቱ በስር ቤቱ በጣም ከመታወቁ 
የተነሳ የራሱ ስም የወጣሇት ከባዴ የብረት ሰንሠሇት በባሃኦሊህ አንገት 
ሊይ እንዱጠመጠም ተዯረገ፡፡ የብረት ሰንሠሇቱም ያዯረሰበት ጠባሳ 
እዴሜውን በሙለ በአካለ ሊይ ጫና አምጥቶ ነበር፡፡ እንዯተጠበቀው 
በቶል ሳይሞት በመቅረቱ በመርዝ ሉገዴለትም ሞክረው ነበር፡፡  

ባሃኦሊህ ከአምሊክ የተገሇጸሇት ጽሐፍች ማዕከሊዊ ትኩረት 
በሁለም ዘመናት ሃይማኖቶች ውስጥ የተተኮረባቸው የታሊሊቅ ርዕሶች 
ትንታኔ ነው፡፡ ከእነዚህም መካከሌ ጥቂቶቹ፡- ስሇአምሊክ፣ የሃይማኖት 
ግሌጸት በታሪክ ውስጥ ስሊሇው ሚና፣ በዓሇም ሊይ ያለት የሃይማኖት 
ሥርዓቶች እርስ በእርሳቸው ስሊሊቸው ተዛምድ፣ ስሇእምነት ምንነት፣ 
እንዱሁም ሥነ-ምግባር በሰው ኅብረተሰብ አዯረጃጀት ውስጥ ስሊሇው 
ኃያሌ መሠረት የሚያብራሩ ናቸው፡፡ የግሌጸቱ ጽሐፍች አንዲንዴ 
ክፌልች ስሇእርሱ መንፇሣዊ መገሇጦች፣ ሇተዯረገሇት መሇኮታዊ ጥሪ 
እርሱ ስሇሰጠው ምሊሽና የእርሱ ተሌዕኮ እምብርት ስሇሆነው “ከአምሊክ 
መንፇስ” ጋር በየጊዜው ያዯረጋቸውን ንግግሮች ያካትታለ፡፡  
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ወዯምዴራዊው ሕይወቱ መጨረሻ ገዯማ፣ ስሇመጀመሪያ ቀኖቹ 
ገጠመኞች ከሚገሌጹት የባሃኦሊህ ጽሐፍች መካከሌ በሲያህ ቻሌ 
ጥቁር ጉርጓዴ እስር ቤት ስሇነበሩት ሁኔታዎች ከገሇጸው፣ ይህ 
የሚከተሇው ይገኛሌ፡-  

“ሇአራት ወራት ሇግማቱ ወዯር በላሇው ሥፌራ ውስጥ 
እንዴንታሰር ተዯርገን … ይህ ወህኒ ቤት ጨሇማ የሰፇነበት ሆኖ፣ 
በውስጡ ከኛ ጋር የነበሩትም እስረኞች ወዯ አንዴ መቶ ሃምሳ 
ይጠጉ ነበር፤ እነርሱም ላቦች፣ ነፌሰ ገዲዮችና ዘራፉዎች ነበሩ፡፡ 
እስር ቤቱ በሰዎች ብዛት የተጨናነቀ ቢሆንም፣ ከገባንበት በስተቀር 
ላሊ መግቢያም ሆነ መውጫ አሌነበረውም፡፡ ያንን ቦታ ብዕር 
ሉገሌፀው፣ አስከፉ ሽታውንም አንዯበት ሉያብራራው አይችሌም፡፡ 
ከነዚህ ሰዎች አብዛኛዎቹ የሚሇብሱትም ሆነ የሚተኙበት ነገር 
አሌነበራቸውም፡፡ በዚያ እጅግ በጣም የከረፊና ጨሇማ ወህኒ ቤት 
ውስጥ የዯረሰብንን የሚያውቀው አምሊክ ብቻ ነው፡፡”8 

የእሰር ቤቱ ዘበኞች የጉዴጓደን ባሇሦስት እርከን ቁሌቁሇታማ 
ዯረጃዎች በመውረዴ አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ እስረኞችን ይይዙና 
ሉገዴሎቸው እየጎተቱ ያወጧቸዋሌ፡፡ ከመዴፌ አፇሙዝ የሚተኮሱ፣ 
በመጥረቢያዎችና በሰይፍች በመቆራረጥ የሚገዴሌ፣ ሰውነታቸውን 
በመቦርቦር የተቀጣጠለ ሻማዎች በመሰካት ወዯሚገዯለበት ሥፌራ 
የሚነዶቸው፣ የሥቃይ ሰሇባ የሆኑ ባቢዎችን በቴህራን አውራ 
መንገድች ያዩ ሁለ ይዘገንናቸው ነበር፡፡ 9 ሇባሃኦሊህ ስሇራሱ ተሌዕኮ 
ሇመጀመሪያ ጊዜ በአምሊክ የተገሇፀሇት፣ በነዚህ ዓይነቶቹ ሁኔታዎችና 
የራሱንም የማይቀር መሞት በመጠባበቅ ሊይ በነበረበት ወቅት ነበር፡፡ 
ስሇዚህም እንዯሚከተሇው ይገሌፃሌ፡-  

“አንዴ ቀን ላሉት በህሌም፣ እነዚህ የተከበሩ ቃሊት ከሁለም 
አቅጣጫ ተሠሙ፡- ‘በእርግጥ በአንተው በራስህና በብዕርህ 
አማካኝነት ዴሌ እንዴትጎናጸፌ እናዯርግሃሇን፡፡ በጥበቃ ሥር 
ስሇሆንክ፣ ስሇዯረሰብህ መከራ አትዘን፣ ፌርሏትም አይሰማህ፡፡ 
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በቅርቡ አምሊክ የምዴር እንቁዎች የሆኑትን፣… የሚረደህን ሰዎች 
ያስነሳሌሃሌና፡፡”10 

 በሩቅ ምሥራቅ በቡዴሃ፣ በመካከሇኛው ምሥራቅ በሙሴ፣ 
በክርስቶስና በሙሏመዴ የግሌጸታቸው ታሪኮች ውስጥ ተመዝግቦ 
ሇመቆየት የቻሇው፣ በቀጥታ ሳይሆን በተዘዋዋሪ መንገዴ በላልች 
ሰዎች የተነገረው የመሇኮታዊ ግሌጸት ምጽዓት ሁኔታ፣ በባሃኦሊህ 
በራሱ ቃሊት ጉሌህ በሆነ ሁኔታ እንዯሚከተሇው ተገሌጿሌ፡- 

“በቴህራን ወህኒ ቤት ውስጥ ሳሇሁ፣ ሰውነቴን አሳብጦ 
የሚያሰቃየኝ ሰንሰሇትና የአየሩ ክርፊት እንቅሌፌ ቢነሱኝም፣ አሌፍ 
አሌፍ ሸሇብ በሚያዯርገኝ ግዜ፣ ሌክ ከከፌተኛ ተራራ ጫፌ ሊይ 
ወዯታች እንዯሚወርዴ ታሊቅ ጎርፌ፣ አንዴ ነገር ከአናቴ ወዯዯረቴ 
እንዯሚወርዴ ይሰማኝ ነበር፡፡ ከዚህም የተነሳ የሰውነቴ እያንዲንደ 
ክፌሌ በእሳት እንዯተቀጣጠሇ ይሰማኝ ነበር፡፡ በእንዱህ ዓይነቱ 
ሁኔታ ሊይ ሳሇሁ፣ ማንም ሰው ቢሰማው ሉቋቋመው 
የማይችሇውን አንዯበቴ ይናገር ነበር፡፡”11 

 
ግዞት  

 በመጨረሻም ባሃኦሊህ ያሇምንም የፌርዴ ሂዯትና ያሇእርዲታ፣ 
ሃብትና ንብረቱ ተወርሶ፣ ከእስር ቤት ተሇቀቀና ወዱያውኑ ከትውሌዴ 
ሃገሩ እንዱጋዝ ተዯረገ፡፡ በዚሁ ምክንያት ባሃኦሊህ በዚያን ጊዜ 
የኦቶማን ቱርክ ንጉሰ ነገሥት መንግሥት ግዛት ወዯነበረችው የጎረቤት 
አገር፣ ወዯኢራቅ መጋዙን ሇመቀበሌ መረጠ፡፡ ይህ ግዞት የአርባ 
አመታት የግዞት፣ የእስራትና የመራራ ሥቃይ የተጀመረበት ጊዜ 
ነበር፡፡  

በኢራቅም…. ከእርሱ በፉት ተነስተው የነበሩት የአምሊክ 
መሌእክተኞች ሁለ መርጠው የነበሩትን መንገዴ በመከተሌ ወዯ 
ምዴረበዲ ተሰዯዯ፤ ሇዚህ ዓሊማውም የኩርዱስታንን ተራራማ 
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አካባቢዎችን መረጠ፡፡ በኋሊ እርሱ እራሱ እንዯገሇጸው፣ እርሱ 
ሇመገሇሌ የወሰነው ውሣኔ “የመመሇሰ ሏሳብ አሌነበረውም”፡፡ ይህንንም 
ያዯረገው “በታማኞች መካከሌ የመከፊፇሌ ምክንያት፣ 
ሇባሌዯረቦቻችንም የብጥብጥ ምንጭ ከመሆን ሇመሸሽ ነበር”፡፡ እነዚህ 
ሁሇት የመገሇሌ ዓመታት የከፌተኛ ችጋርና የአካሌ ጉስቁሌና ወቅት 
ቢሆኑበትም እንኳ ባሃኦሊህ በአዯራ በተሰጠው ግሌጸት ሊይ በጥሌቀት 
ያሰሊሰሇባቸው የከፌተኛ ዯስታ ጊዜያት እንዯነበሩ ይገሌፃቸዋሌ፡- 
“ብቻችንን፣ ዓሇምንና በውስጧም የሚገኙትን ሁለ ረስተን 
ከመንፇሳችን ጋር ተመካከርን፡፡”12 

እርሱ የነበረበትን ሇማወቅ የቻለ፣ በኢራቅ ዋና ከተማ ባግዲዴ 
ውስጥ የነበሩ፣ ተስፊ የቆረጡት ግዞተኞች፣ ሇኅብረተሰባቸው አመራር 
መስጠት ይጀምር ዘንዴ፣ እንዱመሇሰ በመጠየቅ የሊኩበትን አሳሳቢ 
መሌእክት በመጨረሻ የተቀበሇው ሳይወዴ ነበር፡፡  

ከመገሇሌ ከተመሇሰም በኋሊ ባሃኦሊህ ከእጅግ በጣም ታሊሊቅ 
ግሌጸቶቹ መካከሌ ሁሇቱን መጻህፌት እ.ኤ.አ. በ1863 ጻፊ፡፡ 
የመጀመሪያው “ኅቡዓተ ቃሊት” ብል የሰየመው ትንሽ መጽሏፌ ሲሆን 
ይህ ግሌጸት በግብረ-ገባዊ ምክሮች መሌክ የተፃፇ ሲሆን፣ የሥነ-
ምግባር መሌዕክቱም ዋና ማዕከሌ ነው፡፡ ባሃኦሊህ ያሇፈት ግሌጸቶች 
ሁለ መንፇሣዊ መርሕ ንጥር ነው ብል በሚገሌፃቸው ጥቅሶቹ 
አማካኝነት የአምሊክ ዴምፅ በቀጥታ ሇሰው ነፌስ ይናገራሌ፡-  

የመንፇስ ሌጅ ሆይ!  

በእኔ ዘንዴ ከሁለም ነገሮች ይበሌጥ ተወዲጅ ፌትሕ ናት፣ 
እኔን የምትሻ ከሆነ ፉትህን አታዙርባት፣ ሚስጥሬንም 
አካፌሌህ ዘንዴ ችሊ አትበሊት፡፡ በእርሷም እርዲታ በላልች 
ሰዎች ዓይኖች ሳይሆን በዓይኖችህ ታያሇህ፡፡ በጎረቤትህም 
እውቀት ሳይሆን በራስህ እውቀት ታውቃሇህና፡፡ እንዳት 
መሆን እንዯሚገባህ፣ ይህን በሌብህ አሰሊስሌ፡፡ በእውነቱ 
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ፌትሕ ሊንተ ስጦታዬና የፌቅራዊ ዯግነቴ ምሌክት ናት፡፡ 
እንግዱህ በዓይኖችህ አንፃር አኑራት፡፡  

የህያው ሌጅ ሆይ!  

አፌቅረኝ አፇቅርህ ዘንዴ፡፡ ባታፇቅረኝ ግን፣ የእኔም ፌቅር 
በምንም ዓይነት ሉዯርስህ አይችሌም፡፡ ይህንን እወቅ፣ 
አገሌጋይ ሆይ፡፡  

የሰው ሌጅ ሆይ! 

ከእኛ በመራቅህ ካሌሆነ በቀር በላሊ ሏዘን አይግባህ፡፡ ወዯእኛ 
በመመሇስህና በመቅረብህ ካሌሆነም በላሊ አትዯሠት፡፡  

የህያው ሌጅ ሆይ! 

በስሌጣን እጅ ሰራሁህ፣ በብርታትም ጣቶች ፇጠርኩህ፣ 
በአንተም ውስጥ የብርሃኔን ህሌውና አኖርኩ፡፡ በእርሱ እርካ 
ላሊ ምንም አትሻ፣ ስራዬ ፌጹም ትእዛዜም ጥብቅ ነውና፡፡ 
አትፇትነው፣ ጥርጣሬም አይግባህ፡፡ 13 

 በዚሁ ወቅት በባሃኦሊህ የተገሇጸው ሁሇተኛው “የማረጋገጫ 
መጽሏፌ” ሲሆን ይህም መጽሏፌ ስሇሃይማኖት ባህሪና ዓሊማ የተሟሊ 
ትንታኔ የሚሰጥ ነው፡፡ ከቁርዓን አንቀጾች ብቻ ሣይሆን፣ ከብለይና 
ከሏዱስ ኪዲን መጻህፌትም በከፉሌና በጥሌቀት በማጣቀስ፣ የአምሊክ 
መሌእክተኞች፣ የሰው ዘር በተፇጥሮ ወዯተሰጠው መንፇሣዊና ሥነ-
ምግባራዊ ችልታዎች እያዯገ ሇመሔዴ እንዱችሌ ሇማያቋርጥ የዕዴገት 
ሂዯት ወኪልች መሆናቸውን ማረጋገጫ ሰጥቷሌ፡፡ አሁን ወዯብስሇት 
ዯረጃ የዯረሰው የሰው ዘር ከእንግዱህ ወዱያ የተረትና የምሣላ ቋንቋ 
አያስፇሌጉትም፣ እምነትም በጭፌን ማመን ሊይ የተመሰረተ ሣይሆን፣ 
በእውቀት ሊይ የተመሠረተ መሆኑን አብራርቷሌ፡፡ እንዱሁም 
ከእንግዱህ ወዱያ የካህናትም አመራር አያስፇሌግም፣ በዚህ አዱስ 
የእውቀትና የትምህርት ዘመን፣ በምክንያት ሊይ የሚመረኮዝ የምርምር 
ስጦታ እያንዲንደን ሰው ሇመሇኮታዊ መርሖ ጥሪ መሌስ የመስጠትን 
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ችልታ አጎናጽፍታሌ ብሎሌ፡፡ ፇተናው የቅንነት ጥያቄ ነው፡- 
“በሰማይና በምዴር ካሇው ሁለ ካሌተሊቀቀ በቀር ማንም ሰው ወዯ 
እውነተኛው የመረዲት ውቅያኖስ ዲርቻዎች ሉዯርስ አይችሌም…የነዚህ 
ቃሊት ፌሬ ነገር የሚከተሇው ነው፡- እነዚያ በምርምር መንገዴ 
የሚራመደ፣ ራሳቸውን ምዴራዊ ከሆነው ሁለ ማሇትም 
ጆሮዎቻቸውን ከማይረባ ወሬ፣ አእምሮዎቻቸውን ከከንቱ አስተሳሰብ፣ 
ሌቦቻቸውን ከአሇማዊ ፌቅር፣ ዓይኖቻቸውን ከሚጠፊው ነገር ማፅዲት 
አሇባቸው፡፡ እነርሱም እምነታቸውን በአምሊክ ሊይ በማዴረግ፣ 
እርሱንም አጥብቆ በመያዝ መንገደን መከተሌ አሇባቸው፡፡ ከዚያ በኋሊ 
ነው ሇመሇኮታዊ የእውቀትና የመረዲት ፀሏይ አንጸባራቂ ጸጋዎች ብቁ 
እንዱሆኑ የሚዯረጉት … ምክንያቱም አምሊክንና ነብያቱን በትክክሌ 
ሇመረዲትና ሇማወቅ … የሰዎችን ቃሊትና ተግባራት እንዯመሇኪያ 
አዴርጎ መቁጠርን እስካሊቋረጠ ዴረስ፣ ማንም ሰው ወዯእርሱ፣ ፌጹም 
ክብር ወዯተመሊው እውቀት ሇመዴረስ ተስፊ ማዴረግ አይችሌምና፡፡”  

“ያሇፇውን አስብ፡፡ …ትሌቁም ትንሹም የአምሊክን 
ክስተቶች(መሌዕክተኞች) በተቀዯሱ… ሰብአዊ አካሊት መምጣትን 
በናፌቆት ይጠባበቁ የነበሩት ስንቶቹ ነበሩ?…የፀጋ በሮች በተከፇቱና 
የመሇኮታዊ በረከት ዯመናዎች በሰው ዘር ሊይ በዘነቡ ቁጥር፣ 
እንዱሁም የማይታየው አምሊክ ብርሃን የሰማያዊው ኃይሌ አዴማስ 
በበራ ቁጥር፣ ሁለም ካደት፣ ከገጹ፣ ከአምሊክ ከራሱ ገጽም 
ፉታቸውን አዞሩ፡፡”  

“የስህተት ጨሇማ የሚወገዯው፣ የመጠራጠርና የቅሬታዎች ጭጋጎች 
የሚበተኑት፣ የዕውቀትና የእርግጠኝነት ብርሃኖችም ሕይወትን 
የሚያሇብሱት የምርምር ፊኖስ፣ የሌባዊ ጥረት፣ ናፌቆት የተመሊበት 
ፌሊጎት፣ ፌቅር የተመሊበት ታማኝነት፣ የጋሇ ፌቅር የተመስጦና 
የፌንዯቃ መብራት በተመራማሪው ሌብ ውስጥ በሚቀጣጠሌበትና 
የፌቅራዊ ርኅራሄው ነፊስ በነፌሱ ሊይ በሚረብበት ጊዜ ብቻ ነው፡፡ 
ከዚያም በኋሊ የቅደሱና የዘሇዓሇማዊ መንፇስ ብዙ ሌዩ ሌዩ 
ስጦታዎችና የሚጎርፌ ፀጋ በተመራማሪው ሊይ አዱስ ሕይወት 
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ስሇሚያጎናፅፈ አዱስ ዓይን፣ አዱስ ጆሮ፣ አዱስ ሌብና አእምሮ 
ተሰጥቶት እራሱን ያገኘዋሌ…በአምሊክ አይን እየተመሇከተ፣ 
በእያንዲንደ አቶም ውስጥ ወዯፌጹም እርግጠኝነት ዯረጃዎች 
የሚመሩትን በሮች ያያሌ፡፡ በሁለም ነገሮች…የዘሇዓሇማዊ ክስተትን 
ማስረጃዎች ያገኛሌ፡፡”  

“የሰው ነፌስ ህዋስ ከዓሇማዊና ከአዯናቃፉ ቁራኛነት ሁለ ሲፀዲ 
የተወዲጁን ትንፊሽ ሉሇካ ከማይቻሌ እርቀት ምንም ሣያቅተው 
ያሸታሌ፣ በሽቶውም ተመርቶ፣ ወዯእርግጠኛነት ከተማ ዯርሶ 
ይገባሌ…”  

“ይህ ከተማ በየክስተቱ ጊዜና ዘመን የሚገሇፅ የአምሊክ ቃሌ ነው እንጂ 
ላሊ አይዯሇም… በሰማይና በምዴር ሊለት ሁለ የተሰጡት መርሆው፣ 
ቡራኬው፣ ትምህርቱ፣ ግንዛቤው፣ እምነቱና እርግጠኝነቱ ሁለ በነዚህ 
ከተሞች ውስጥ ተዯብቀው ተቀምጠዋሌ፡፡”14 

እስከዚያ ጊዜ ዴረስ ግን ማሇትም እስከ እ.ኤ.አ. 1863 ባሃኦሊህ 
ስሇተሌዕኮው በግሌጽ አሌጠቀሰም፣ ይሌቁንም “የማረጋገጫ መፅሏፌ” 
ሰማዕት በሆነው በባብ ተሌዕኮ ግሌፅት ትንተና ዙሪያ የተዋቀረ ነበር፡፡  

ወዯ ባግዲዴ አኗኗራቸው መሇስ ስንሌ ምንም እንኳ በጣም 
በተጣበበ የምዴራዊ አኗኗር ሁኔታ ሊይ ቢሆኑም የባብና የባሃኦሊህን 
የሕይወት ዘመናት ዝርዝር ታሪክ ፅፍ ያሇፇው ናቢሌ የተባሇው ሰው 
በእነዚያን ቀናት መንፇሣዊ ግሇት ምክንያት ስሇሚበለትም ሆነ 
ስሇሚሇብሱት አይጨነቁ እንዯነበር እንዯሚከተሇው ገሌጿሌ፡- 

ብዙ ጊዜ ከአሥር ያሊነሱ ሰዎች በአምስት ሣንቲም ቴምር 
ያዴሩ ነበር፡፡ …አቤት የነዚያ ቀናት ሏሴት፣ እንዱሁም 
የእነዚያ ሰዓታት ዯስታና አስገራሚነት!15 

ባሃኦሊህ ራሱን በስያህ-ቻሌ ጨሇማ ውስጥ እያሇ በአዯራ 
የተሰጠውን ተሌዕኮ እ.ኤ.አ. 1863 በዙሪያው ሇነበሩ አንዲንዴ ሰዎች 
ሇመግሇጽ ጊዜው መዴረሱን ወሰነ፡፡  
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በሪዝቫን የአትክልት ሥፍራ የተበሰረ አዋጅ 

ይህ ውሳኔ የሺአ እስሊምና ቀሳውስትና የኢራን መንግሥት 
ወኪልች እርሱ ሊይ ከሚያዯርሱት የማያቋርጥ የተቃውሞ ዘመቻ ወዯ 
አዱስ ዯረጃ መሸጋገር ጋር ተገጣጠመ፡፡ ኢራቅ ውስጥ የሚጎኙት 
የኢራን ታሊሊቅ ሰዎች ባሃኦሊህ ማግኘት የጀመረው ተቀባይነት በኢራን 
ውስጥ እንዯገና ሕዝባዊ ስሜትን ያቀጣጥሊሌ ብሇው በመፌራት 
እርሱን ከዴንበር አርቀው ወዯ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት መሏሌ 
ሃገር እንዱወሰዴ ባሇሥሌጣኖቹን ጎተጎቱ፡፡ ከጊዜ በኋሊ የቱርክ 
መንግሥት ሇእነዚህ ጉትጎታዎች አዎንታዊ መሌስ በመስጠት 
ግዞተኛውን መኖሪያውን በዋናው ከተማ በኮንስታንቲኖፕሌ እንዱያዯርግ 
ጥሪ አዯረገሇት፡፡ የመሌዕክቱ አቀራረብ አክብሮት በተመሊበት ሁኔታ 
የተጻፇ ቢሆንም ዓሊማው በግሌጽ ጥያቄውን እንዱቀበሌ ተጽእኖ 
ሇማዴረግ ነበር፡፡ 16 

በዚህ ጊዜ የእነዚህ የግዞተኞች ኅብረተሰብ ማሇትም ከባብ 
ተከታዮች መካከሌ ታማኝ የነበሩት እርሱ የሚናገረው ሇባብ 
እንዯተከራካሪ በመሆን ብቻ ሳይሆን መገሇጹ የማይቀር ባብ ያወጀሇት 
“ያ እርሱ የሚከሰተው” እንዯሆነ ከመካከሊቸው ቁጥራቸው እየጨመረ 
በመሄዴ ሊይ የነበሩ ተከታዮች አምነው ነበር፡፡ ወዯ ኮንስታንቲኖፕሌ 
በመሄጃው ዋዜማ ሊይ እ.ኤ.አ. 1863 በኤፕሪሌ ወር አጋማሽ ገዯማ 
ሪዝቫን (ገነት) በሚሌ ስያሜ በተሰጠው በአንዴ የአትክሌት ስፌራ 
ባሌዯረቦቹን ግዞተኞች በመሰብሰብ፣ የእርሱን መሌዕክት ማዕከሊዊ 
እውነታ በገሇጸሊቸው ጊዜ እምነታቸው የተረጋገጠ ሆነ፡፡ በቀጣዮቹ 
አራት ዓመታት አዋጁን በይፊ ማወጅ ወቅታዊ እንዲሌሆነ ስሊወቀ 
የባብ ተስፊዎች የተሟለ ስሇመሆናቸውና “የአምሊክ ቀን” ስሇመንጋቱ 
ዜና እነዚያ ቀዴመው የሰሙት ሇታማኝ አጋሮቻቸው ቀስ በቀስ 
እንዱያካፌሎቸው አዯረገ፡፡  
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 ….ባሃኦሊህ ስሇራሱ ግሌጸት እወጃ በብዙዎቹ ተከታታይ 
ጽሐፍቹ ውስጥ ከሚሰጣቸው ከተሇያዩ መግሇጫዎቹ የእወጃውን 
ባሕርይ ሇመገንዘብ ይቻሌ ይሆናሌ፡- 

“የፌጥረት ሁለ መፇጠር መሠረታዊ ዓሊማ፤ የዚህ በእርሱ 
ቅደሳት መጻሕፌትና ቅደሳት ጽሐፍች ውስጥ የእግዚአብሄር 
ቀን በመባሌ የታወቀው የዚህ ነብያት ህሩያንና ቅደሳን ሁለ 
ሇማየት የተመኙት ከሁለም በሊይ ከፌተኛ የዚህ ከሁለም 
ይበሌጥ ቅደስ የሆነው ቀን መገሇጽ ነው፡፡”17 

“…ይህ የሰው ዘር በተስፊ ሲጠበቅ የነበረውን ፉት ሇማየት 
ዴምጹንም ሇመስማት የሚችሌበት ቀን ነው፡፡ የአምሊክ ጥሪ 
ቀርቧሌ፤ የእርሱም ገጽታ ብርሃን በሰዎች ሊይ አብርቷሌ፡፡ 
እያንዲንደ ሰው የእያንዲንደን ከንቱ ቃሌ ምሌክት ከሌቡ ጽሊት 
ማንጻትና በቀናና በማያዲሊ አእምሮ ወዯ እርሱ ግሌጸት 
ምሌክቶች ወዯእርሱ ምሌክት ማስረጃዎችና ወዯእርሱ ክብር 
መታወቂያዎች አትኩሮ ማየት አሇበት፡፡”18 

“ እጅግ በጣም የተከበርከው ብዕር ሆይ! … መሇኮታዊው 
የፀዯይ ጊዜ መጥቷሌ፡፡ ራስህን አንቀሳቅስ፤የተፇጠሩ ነገሮች 
ሁለ እንዯገና ሕይወት በሚዘሩባቸውና በሚታዯሱበት ሁኔታ 
በመሊው ፌጥረት ፉት የአምሊክን ስም ክፌ ከፌ አዴርግ፤ 
ምስጋናውንም አክብር፡፡ ተናገር ፀጥ አትበሌ፡፡ የአምሊክ ስም 
መንግሰት በጌታህ፣ በሰማያት ፇጣሪ ስም ጌጥ ስሇተጌጠ፣ 
የፌጹም ዯስተኝነት የቀኑ ኮከብ ዯስተኛ ከሚሇው ስማችን 
አዴማስ በሊይ እያበራ ነው፡፡ በምዴር ሕዝቦች ፉት ተነሳ፤ 
በዚህ በእጅግ በጣም ታሊቅ ስም ኃይሌ ራስህን አስታጥቅ፤ 
ከእነዚያም ከሚዘገዩት አትሁን፡፡”  

“ይህ ቀን፣ ምዴር ሆይ፣ የአምሊክሽ እግር መረገጫ 
ስሇተዯረግሽ፣ ሇእርሱም ዙፊን መቀመጫ ስሇተመረጥሽ 
ቡራኬሽ ታሊቅ ነው፤ በማሇት የማይታየው ዓሇም የሚጮህበት 
ቀን ነው፡፡ ይህ ቀን የክብር ዓሇም ሕይወቴ ሇአንቺ መስዋዕት 
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በሆነ፣ እርሱ የፌጹም መሏሪው ተወዲጅ፣ ሇሁለም ነገሮች፣ 
ሇአሇፈትም ሆነ ሇወዯፉቶቹ ቃሌ በገባሊቸው ስሙ ኃይሌ 
አማካይነት ለዓሊዊነቱን በአንቺ ሊይ መሥርቷሌና፤በማሇት 
ዯስታውን የገሇጸበት ቀን ነው፡፡”19 

ባሃኦሊህ በተዯጋጋሚ አበክሮ እንዯገሇጸው አምሊክ የራሱን ፇቃዴ 
የመግሇጽ ዓሊማው በሰው ዘር ባሕርይ ሊይ ሇውጥ ሇማምጣትና በሰው 
ተፇጥሮ ውስጥ ታምቀው ያለትንም ሥነ-ምግባራዊና መንፇሣዊ 
ባሕርያት በእነዚያ ጥሪውን በሚቀበለበት ሰዎች ሕይወት ውስጥ 
ማዲበር ነው፡- 

“ሕዝቦች ሆይ፣ አንዯበቶቻችሁን በእውነተኛነት አስውቡአቸው፤ 
ነፌሶቻችሁንም በታማኝነት ጌጥ አስጊጡ፡፡ ሕዝቦች ሆይ 
በማንም ሊይ የከሏዱነት ተግባር እንዲትፇጽሙ ተጠንቀቁ፡፡ 
በፌጡሮቹ መካከሌ የአምሊክ ባሇአዯራዎች፣ በእርሱ ሕዝብ 
መካከሌ የቸርነቱ አርማዎች ሁኑ፡፡”20 

“ሌቦቻችሁ እንዱበሩና የተቀዯሱ እንዱሆኑ አዴርጉአቸው፡፡ 
በጥሊቻ እሾህ ወይም በተንኮሌ አሜኬሊ እንዱረክሱ 
አታዴርጉአቸው፡፡ በአንዴ ዓሇም ትኖራሊችሁ፣ በአንዴ ፇቃዴም 
ሥራ አማካይነት ተፇጠራችሁ፡፡ እርሱ፣ ከሁለ ሰዎች ጋር 
በከፌተኛ የዯግነትና የፌቅር መንፇስ የሚቀሊቀሌ የተባረከ 
ነው፡፡”21 

 የሃይማኖትን ዓሊማ ሇማሳካት በተጽእኖ ተከታዮች 
ማፌራት፣ሇአምሊክ ቀን ተገቢ እንዲሌሆነ ታውጇሌ፡፡ የባሃኦሊህን 
ግሌጸት የተቀበሇ እያንዲንደ አማኝ ሇእነዚያ ሇመመርመር ፌሊጎት 
ሊዯረባቸው የማካፇሌ ግዳታ እንዲሇበት ሲያብረራ፡- 

“ላልች ያሊወቁትን አንዴ እውቀት ብታውቁ፣ አንዴ ዕንቁ 
ቢኖራችሁ፣ በከፌተኛ የዯግነትና የበጎ ፌቃዯኝነት አንዯበት 
አካፌሎቸው፡፡ ተቀባይነትን ካገኘና ግቡን ከመታ ዓሊማችሁ 
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ተሳክቷሌ፡፡ ማንም ሰው አሌቀበሌም ካሇ እርሱን ሇራሱ ተውት 
አምሊክ እንዱመራው ተማጸኑ፡፡ ዯግነት በጎዯሇው ሁኔታ 
እንዲትቀርቡት ተጠንቀቁ”22 

 “እያንዲንዲችሁ ሇላሊው ቻይነትንና ዯግነትን እንዱሁም 
ፌቅርን አሳዩ፡፡ ከመካከሊችሁ አንደ አንዴ እውነት ሇመገንዘብ 
ቢያቅተው ወይም ሇመረዲት በመጣጣር ሊይ ከሆነ ከእርሱ ጋር 
በምትነጋገሩበት ጊዜ ከፌተኛ የዯግነትና የበጎ ፇቃዴ መንፇስ 
አሳዩ፡፡”23  

“በዚህ ቀን የሰው ሙለ ግዳታ ከዚያ አምሊክ ከሚያፇስሇት 
የጸጋ ጎርፌ ዴርሻ ሇማግኘት መብቃት ነው፡፡ ስሇዚህ ማንም 
ስሇመቀበያው ትሌቅነት ወይም ትንሽነት አያስብ…”24 

 በኢራን ውስጥ ይፇጸም ከነበረው የዯም መፌሰስ ታሪካዊ 
ዴርጊት አኳያ ባሃኦሊህ ተከታዮቹን ያዘዛቸው “ከምትገዴለ እናንተ 
ብትገዯለ ይሻሊችኋሌ” በማሇት ብቻ ሳይሆን ይሌቁንም ሇሕዝብ 
ባሇሥሌጣኖች የታዛዥነት ምሳላዎች እንዱሆኑ አሳሰባቸው፡፡ “… 
በእያንዲንደ አገር ውስጥ ሇዚያ አገር መንግሥት የታዛዥነት፣ 
የታማኝነትና የእውነተኛነት ጠባይ ማሳየት አሇባቸው፡፡”25 

 ባሃኦሊህ ሜይ ወር እ.ኤ.አ. 1863 በቤተሰቦቹና አብረውት ወዯ 
ኮንስታንቲኖፕሌ እንዱጋዙ ተመርጠው በነበሩ ባሌዯረቦቹና አገሌጋዮቹ 
ታጅቦ ከባግዲዴ ሇቆ በሚሂዴበት ጊዜ እርሱ በሕዝብ ዘንዴ እጅግ 
በጣም ታዋቂና የተወዯዯ ሰው ሆኖ ነበር፡፡ ከመሰነባበቻው ቀን በፉት 
በነበሩት ቀናት ውስጥ ብዙዎቹ ከረዥም ርቀት የመጡ አያላ የታወቁ 
ሰዎች እና የአውራጃው ገዢ ጭምር አክብሮታቸውን ሇመግሇጽ 
ጊዜያዊ መኖሪያው አዴርጎት ወዯነበረው የአትክሌት ሥፌራ መጥተው 
ነበር፡፡ ሇእርሱ የተዯረገሇትን የሚዯነቅ አሸኛኘት የብዙዎችን 
ተመሌካቾች እንባና የኦቶማን ባሇሥሌጣኖችና የሕዝብ ሹማምንቶች 
ሇእንግዲቸው አክብሮት ሇማሳየት ያዯረጉትን ጥረት በጉዞው መነሻ ሊይ 
የነበሩ የዓይን ምስክሮች በሚቀሰቅሱ ቃሊት ገሌጸዋቸዋሌ፡፡ 26 



 

17 
 

“የማይለወጠው የአምላክ እምነት…”  

 እ.ኤ.አ. በ1863 ከተዯረገው የእርሱ ተሌዕኮ እወጃ ቀጥል 
ቀዯም ሲሌ ባሃኦሊህ “በማረጋገጫ መጽሏፌ” ውስጥ የቀረቡትን 
በአምሊክ ፇቃዴና በሰው ተፇጥሮ ውስጥ ተሸፌነው የሚገኙት 
መንፇሣዊና ሥነ-ምግባራዊ ችልታዎች መገሇጫ በሚያገኙበት 
የዕዴገት ሂዯት መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ማብራራት ጀመረ፡፡ ይህም 
ማብራሪያው በሚቀጥለት የሰሊሳ ዓመታት ቀሪ የሕይወቱ ጊዜ ውስጥ 
በእርሱ ግሌጸት ጽሐፍች ውስጥ ማዕከሊዊውን ሥፌራ የሚይዙ 
ሆኗሌ፡፡ እርሱም የአምሊክ እውነታ ሉዯረስበት የማይቻሌ ነው፤ 
ሇወዯፉትም እንዱሁ የማይታወቅ ሆኖ ሇዘሇዓሇም ይኖራሌ፤ የሰው 
ሌጅ አስተሳሰብ ስሇመሇኮታዊው ህሊዌ ምንነት ስያሜ ሉሰጣቸው 
የሚችሇው ማንኛቸውም ቃሊት፣ በራሱ ውስን አስተሳሰብ የተገዯቡ 
ናቸው፡፡ እናም ግንዛቤውን ሇመግሇጽ የሚያዯርጋቸው የጥረቶቹ 
ውጤቶች ብቻ ናቸው በማሇት እንዯሚከተሇው ይገሌፃሌ፡- 

“ሟች የሆነው ሰው ስሇአንተ ሉናገር ወይም ሉሰጥ የሚችሇው 
ባሕርይ ወይም አንተን ሉያወዴስበት የሚችሇው ምስጋና 
ከአንተ ክብር በጣም የራቀ ይሁን፡፡”27 

“ሇእያንዲንደ የሚያይና የበራ ሌብ፣ አምሊክ፣ የማይታየው 
ሕሌውና መሇኮታዊው ሕያው በአካሌ እንዯመኖር ወዯ ሊይ 
እንዯመውጣትና እንዯመውረዴ ከውስጥ እንዯመውጣትና ወዯ 
ውስጥ እንዯ መግባት ከመሳሰለት ሰብአዊ ባሕርያት እጅግ 
በጣም የሊቀ መሆኑ ግሌጽ ነው፡፡ የሰው አንዯበት ምስጋናውን 
በሚገባ ሇመግሇጽ ወይም የሰው ሌብ ጥሌቅ ምሥጢሩን 
ሇመረዲት የሚያዯርገው ጥረት ከክብሩ እጅግ የራቀ ነው፡፡ 
እርሱ በጥንታዊ ዘሇዓሇማዊነት ሕሌውናው ተሸፌኖ ያሇና 
የነበረ የእርሱ ማንነት እስከዘሇዓሇም ከሰዎች ዓይን ተዯብቆ 
መኖሩ የሚቀጥሌ ነው፡፡”28 



18 

 

 የሰው ዘር አምሊክን ሉገነዘበው የሚችሇው በተከታታይ 
ግሌጸቶቹ (መሌዕክተኞች) አማካይነት ብቻ መሆኑን ሲያብራራ፡- 

“የቀዯምት ቀናት ዕውቀት በር በዚህ ዓይነት ሁኔታ ሇሁለም 
ፌጥረታት ዓይን የተዘጋ በመሆኑ፤ ያ የወሰን አሌባ ፀጋ 
ምንጭ የሆነው፣…የዚያን የማየሇወጠውን ሕያው ምሥጢር 
ሇዓሇም ይገሌጹ ስሇእርሱም የማይጠፊ ረቂቅ ሕሌውና ይናገሩ 
ዘንዴ እነዚያ የቅዴስና ዕንቁዎች (መሌዕክተኞች) ከመንፇስ 
ዓሇም በክቡር የሰው መቅዯስ አምሳሌ እንዱታዩና ሇሰዎች 
እንዱገሇጹ አዯረገ፡፡ …”29 

“እነዚህ የተቀዯሱ መስታዎቶች (መሌዕክተኞች) እነዚህ 
የጥንታዊ ክብር የቀን ምንጮች አንደና ሁለም በምዴር ሊይ 
የእርሱ የሁሇንተናዊው ዓሇም ማዕከሊዊ ለሌ ሕሌውናና 
የመጨረሻው ምክንያት የሆነው አምሊክ ወኪልች ናቸው፡፡ 
ከእርሱ ዕውቀታቸውና ኃይሊቸው ይመነጫሌ፣ ሥሌጣናቸውም 
የተገኘው ከእርሱ ነው፡፡ የገጽታቸው ውበት የአምሳለ ነጸብራቅ 
ነው፣ ግሌጸታቸውም የማይሞተው ክብሩ ምሌክት ነው፡፡”30 

 ከዘመን ወዯ ዘመን እነርሱ የሚያገሇግሎቸው ተሇዋዋጭ 
የኅብረተሰቡ ፌሊጎቶች ከእያንዲንዲቸው የተሇየ ምሊሽ ቢጠብቁባቸውም 
የአምሊክ ግሌጸቶች መሠረታዊ በሆነ ማንኛውም ረገዴ እያንዲንዯቸው 
ከላልች የተሇዩ አይዯለም፡- 

“…ሁለም የአምሊክ ነብያት (መሌዕክተኞች) …ያሇምንም 
ሌዩነት የአምሊክ ስም ተሸካሚዎች፣ የባሕርያቱ መገሇጫዎች 
ናቸው፡፡ እነርሱም የሚሇያዩት በግሌጸታቸው ጥንካሬና 
(ግሇትና) በብርሃናቸው ማንጸባረቅ ኃይሌ መጠን ነው፡፡ …”31 

የሃይማኖት ተመራማሪዎች ስሇ ሥነ-መሇኮታዊ ቀኖናዎች 
አስቀዴመው በነበሩዋቸው ላልች ግንዛቤዎች ተመሥርተው በእነዚያ 
አምሊክ ሇብርሃኑ እንዯ ቦይ በሚጠቀምባቸው መሌዕክተኞች መካከሌ 
ሌዩነት ወዯማዴረግ እንዲይመሯቸው እንዲይፇቅዴ አስጠንቅቋቸዋሌ፡- 
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“በአምሊክ አንዴነት አማኞች ሆይ በአሳሳች ስሜታችሁ 
በመሸነፌ በእርሱ እምነት ክስተቶች (መሌዕክተኞች) 
በማንኛቸውም መካከሌ ሌዩነት እንዲታዯርጉ፤ እንዱሁም 
ግሌጸቶቻቸውን ያጀቡትንና ያወጁትን ምሌክቶች 
እንዲታበሊሌጡ ተጠንቀቁ፡፡ ይህን እውነት ከሚረደትና 
ከሚያምኑት ብትሆኑ የመሇካታዊ አንዴነት እውነተኛ 
ምሥጢር ይህ ነው፡፡ ከዚህም በሊይ የእነዚህ የአምሊክ 
ክስተቶች የእያንዲንዯቸውና የሁሊቸው ሥራዎችና ተግባራቸው 
እንዱያውም ማናቸውም ከእነርሱ ጋር ግንኙነት ያሊቸውና 
እነርሱ ወዯፉት የሚሌጿቸው ሁለ በአምሊክ የታዘዙ፣ 
የተፇቀደና የዓሊማውም ነጸብራቅ ስሇመሆናቸው እርግጠኞች 
ሁኑ፡፡ …”32 

ባሃኦሊህ የመሇኮታዊ ግሌጸቶችን ምጽዓት በፀዯይ መመሇስ 
ይመስሊሌ፡፡ አስተማሪነት ከተቀዲሚ ተግባሮቻቸው መካከሌ አንደ 
ይሁን እንጂ የአምሊክ መሌእክተኞ ተግባር ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ 
ይሌቁንም የቃልቻቸው መንፇስ ከሕይወቶቻቸው ምሳላነት ጋር 
በአንዴ ሊይ ተጣምሮ ሰዎች ሇመሌካም ዓሊማ እንዱነቃቁ ኃይሌ 
በመስጠት በሕይወታቸው ሊይ መሠረታዊና ዘሊቂ ሇውጥ የማምጣት 
ችልታ አሊቸው፡፡ የእነርሱ የመሇወጥ ኃይሌ የግንዛቤንና የዕዴገትን 
አዲዱስ ምዕራፍች ይከፌታሌ፡፡  

“አንደን እውነተኛ አምሊክ ከፌጥረቱ ጋር የሚያስተሳስር 
ቀጥታ ግንኙነት ሉኖር ስሇማይችሌ፤ እንዱሁም በአሊፉና 
በዘሇዓሇማዊ በተሇዋዋጩና በፌጹሙ መካከሌ ምንም ዓይነት 
ተመሳሳይነት ሉኖር ስሇማይችሌ እርሱ በየግሌጸቱ ዘመን 
ንጹህና እንከን የላሇበት ነፌስ በምዴርና በሰማይ መንግሥታት 
እንዱከሰት አዟሌ፡፡ …በማይሳሳተው የመርሖ ብርሃን 
በመመራትና የሊቀ ለዓሊዊነት በመጎናጸፌ እያንዲንደን ናፊቂ 
ሌብና አስተዋይ መንፇስ ከምዴራዊ ሃሳብና ውስንነት አቧራና 
አፇር ሇማንጻት በቃልቻቸው አንቂነት፤ በማይሳሳተው 
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ጸጋቸውና በግሌጸታቸው ቀዲሽ ሽታ የመጠቀም ሥሌጣን 
ተሰጥቶአቸዋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ፣ ከዚህም በኋሊ ብቻ በሰው 
እውነታ ውስጥ ተዯብቆ የሚገኘው የአምሊክ አዯራ፤ 
ከሚዯብቀው ግርድሽ ይወጣሌ፤ የክብሩንም የተገሇጸ ሰንዯቅ 
በሰዎች ሌቦች ጫፍች ሊይ ይተክሊሌ፡፡”33 

 የመሇኮታዊ ግሌጸት ከአምሊክ ዓሇም መምጣት ባይኖር ኖሮ 
የሰው ተፇጥሮ በተሇምድ ሇተገበዩና ከባህሌ ሇሚመጡ ጠባዮች ተገዢ 
ሆኖ በቀረ ነበር፡- 

“ዓሇምን፣በውስጧም የሚኖሩትንና የሚንቀሳቀሱትን ከፇጠረ 
በኋሊ፤ እርሱ (አምሊክ)… እንዯመሊው ፌጥረት ማመንጫ 
አንቀሳቃሽ ኃይሌና እንዯቀዲማዊ ዓሊማ መቆጠር ያሇበትን 
ችልታ እርሱን የማወቅና የማፌቀር ሌዩ ክብርና ችልታ በሰው 
ሊይ ሇማጎናጸፌ መረጠ፡፡ …እርሱ በእያንዲንደና በሁለ 
የተፇጠረ ነገር ውስጣዊ እውነታ ሊይ ከስሞቹ የአንደን ብርሃን 
ፇነጠቀበት፣ ከባሕርዮቹም የአንደን ክብር ተቀባይ እንዱሆን 
አዯረገው፡፡ በሰው እውነታ ሊይ ግን የስሞቹንና የባሕርያቱን 
ብርሃን ሁለ አበራበት፣ የገዛ ራሱም መንጸባረቂያ መስታወት 
አዯረገው፡፡ ሰው ከተፇጠሩት ነገሮች ሁለ እርሱ ብቻ 
ሇእንዯዚህ ዓይነት ችሮታ እንዱህ ሊሇው ዘሊቂ በረከት 
ተመረጠ፡፡” 

“ነገር ግን ሌክ ነበሌባሌ በሻማ ውስጥ እንዯተዯበቀና የብርሃንም 
ጨረር በፊኖስ ውስጥ መኖሩ እንዯሚታወቅ ሁለ፤ 
የመንግሥተ ሰማያዊ መርሆ ምንጭ ሇሰው ሌጅ እውነታ 
ያዯሊቸው እነዚህ ኃይልችም ገና ባሌተገሇጸ ሁኔታ በሰው 
ውስጥ ይገኛለ፡፡ የፀሏይ ብርሃን መስታወቱን በሸፇነው 
አቧራና አመዴ ሥር ሉዯበቅ እንዯሚችሌ ሁለ፣ የእነዚህ 
ኃይልች ብርሃንም በዓሇማዊ ምኞቶች ሉጋረዴ ይችሊሌ፡፡ 
ሻማም ሆነ ኩራዝ ምንም እርዲታ ሳይዯረግሊቸው በራሳቸው 
ጥረት ሉበሩ አይችለም፤ እንዱሁም መስታወት ራሱን ከአቧራ 
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ንጹህ ሇማዴረግ አይቻሇውም፡፡ እሳት እስኪቀጣጠሌ ዴረስ 
ኩራዝ ሉበራ ከቶ እንዯማይችሌ፣ አቧራው ከሊዩ ካሌተጠረገ 
መስታወቱ የፀሏይን መሌክ ሉያሳይና ብርሃኗንና ግርማዋን 
ሉያንጸባርቅ እንዯማይችሌ ግሌጽና የተረጋገጠ ነው፡፡”34 

ባሃኦሊህ፤ የሰው ዘር የመንፇሣዊ ዕዴገቱን ሂዯት እንዯአንዴ 
ወጥ ጠቅሊሊ ሂዯት ሇማጤን ችልታውንም አጋጣሚውንም የአገኘበት 
ጊዜ መጥቷሌ ብሎሌ፡፡ “ይህ ቀን ሇአሇፈት ዘመናትና ምዕተ-ዓመታት 
እንዯዓይን፣ሇጊዜዎችም ጨሇማ እንዯ ብርሃን ስሇሆነ፣ ወዯር የላሇው 
ቀን ነው፡፡”35 እርሱ “የማይሇወጥ የአምሊክ እምነት”36 እነዚያ የተሇያዩ 
ሃይማኖታዊ ቀኖናዎችን የሚከተለት፣ ማዕከሊዊው መንፇሣዊ 
አንቀሳቃሽ ኃይሌ ሳያቋርጥ እያዯገ የሚሄዯውን ኅብረተሰብ ፌሊጎቶች 
ሇማሟሊት ተገሌጸው በነበሩት ተሇዋዋጭ ሕግጋትና አስተሳሰቦች ሇይቶ 
ሇማወቅ ጥረት ማዴረግ አሇባቸው፡-  

“የአምሊክ ነብያት የተከፊፇሇውን የሰው ዘር በአንዴነት መንፇስ 
አማካይነት ከበሽታው ይፇውሱ ዘንዴ ዓሊማቸው ዓሇምንና 
የሕዝቦቿን ዯህንነት መጠበቅ እንዯሆነ እንዯ ሏኪሞች 
መቆጠር ይገባቸዋሌ፡፡ ….ስሇዚህ በአሁኑ ዘመን በሏኪሙ 
የታዘዘው መዴኃኒት ባሇፇው ዘመን ከታዘዘው ጋር አንዴ 
ዓይነት ሆኖ ሳይገኝ ቢቀር የሚያስዯንቅ አይዯሇም፡፡ 
ሕመምተኛውን የሚያሰቃዩት በሽታዎች በእያንዲንደ የሕመሙ 
ዯረጃ የተሇየ መፇወሻ የሚያስፇሌጉ ከሆኑ፣ እንዳት ከዚህ 
የተሇየ ሉሆን ይችሊሌ? በዚሁ ዓይነት የአምሊክ ነብያት 
በመሇኮታዊ ዕውቀት የቀን ኮከብ አንጸባራቂ ብርሃን ዓሇምን 
ባበሯት ቁጥር ሁለም በአንዴ በተመሳሳይ ሁኔታ እነርሱ 
በተነሱበት ዘመን ከነበሩት ሁኔታዎች አንጻር የበሇጠ ተስማሚ 
በሆነ መንገዴ ሕዝቦችዋ የአምሊክን ብርሃን እንዱያቅፈ 
ጠርተዋሌ፡፡”37 
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 ሇዚህ የግንዛቤ ሂዯት ራሱን መስጠት ያሇበት ሌብ ብቻ 
ሳይሆን አእምሮም ጭምር ነው፡፡ ባሃኦሊህ፤ የማመዛዘን ኃይሌ ሇነፌስ 
ከአምሊክ የተሰጠ እጅግ ታሊቅ ስጦታ እንዱሁም “የለዓሊዊው 
ጌታ…ግሌጸተ ምሌክት”38 ነው በማሇት ያረጋግጣሌ፡፡ በአምሊክ ቃሌና 
በሰው ዘር ሌምዴ መካከሌ ባሇው ተዛማጅነት ሊይ አእምሮ ነፃ ምርምር 
መጀመር የሚችሇው ከሃይማኖታዊውም ሆነ ከቁሳዊው የተወረሰ ቀኖና 
ራሱን ማሊቀቅ ሲችሌ ብቻ ነው፡፡ እንዯዚህ ባሇው ምርምር ወቅት 
ትሌቁ መሰናክሌ ከንቱ አምሌኮ ነው፡- “የሰዎችን የግንዛቤ 
አመሇካከቶችንና ጹሐፍችን ከመጠን በሊይ በሆነ የትችት ዓይን 
እንዲይመሇከቱ የአንደ እውነተኛ አምሊክ ተወዲጆች 
የሆነው…አስጠንቅቋሌ፡፡ ይሌቁንም እንዱህ ያለትን የሰዎችን የግንዛቤ 
አመሇካከቶችና ጹሐፍችን በነፃ አእምሮና በፌቅራዊ ርኅራሄ መንፇስ 
ይቅረቡአቸው፡፡”39 

 

የአምላክ ክስተት(መልዕከተኞች) 

 ሇእነዚያ ሇአንደ ወይም ሇላሊው የዓሇም ሃይማኖታዊ 
ሥርዓቶች ራሳቸውነ ሇሰጡት ሁለ የጋራ የሆነ አመሇካከት ነፌስ 
ከአምሊክ ዓሇም ጋር የምትገናኘው በመሇኮታዊ ግሌጸት በኩሌ 
የመሆኑና ሇሕይወትም እውነተኛውን ትርጉም የሚሰጠው ይኸው 
ግንኙነት የመሆኑ እምነት ነው፡፡ ከእጅግ በጣም ጠቃሚዎቹ የባሃኦሊህ 
ጹሐፍች መካከሌ አያላዎቹ የእነዚያን የግሌጸት ቦይ የሆኑትን 
የአምሊክ መሌእክተኞችን ወይንም “የአምሊክ ክስተቶችን” ባሕርይና 
ሚና በሰፉው የሚገሌጹ አንቀጾች ናቸው፡፡ በእነዚህ አንቀጾች ውስጥ 
የሚገኘው ተዯጋጋሚ ምሳላ የቁሳዊዋ ፀሏይ ምሳላ ነው፡፡ ፀሏይ 
በጠፇር ሥርዓት ውስጥ ካለት ከላልች አካሊት ጋር አንዲንዴ 
ባሕርይዎችን የምትጋራ ስትሆን፣ እርሷ በገዛ ራሷ ሇሥርዓቱ የብርሃን 
ምንጭ በመሆኗ በባሕርይዋ ከእነርሱ ተሇይታ ትታወቃሇች፡፡ 
ኘሊኔቶችና ጨረቃ ብርሃንን ሲያንጸባርቁ ፀሏይ ግን ከራሷ ተፇጥሮ 
እንዯማይነጠሌ ባሕርይዋ ታመነጨዋሇች፡፡ እያንዲንደ የሥርዓቱ አባሌ 
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በራሱ ይዘት ተጽእኖ ብቻ ሳይሆን ይሌቁንም ከብርሃኑ ምንጭ ጋር 
ባሇው ግንኙነት ተጽእኖ ምክንያት በዚህች የትኩረት ነጥብ ዙሪያ 
ይሽከረከራለ፡፡ …40 

 ሌክ በዚሁ ዓይነት የአምሊክ ክስተት(መሌዕክተኛ) ከቀረው 
የሰው ዘር ጋር የሚጋራው የሰው ስብእና ሇአምሊክ ግሇጸት 
እንዯማስተሊሇፉያ ወይም እንዯምቹ መሳሪያነት ተስማሚ ሉያዯርግው 
የሚችሌበት መንገዴ ነው በማሇት ባሃኦሊህ ይገሌፃሌ፡፡ … 

“…በሰማያትም ሆነ በምዴር የሚገኘው ማንኛውም ነገር፣ 
የእግዚአብሄር ባሕርያትና ስሞች ግሌጸት ቀጥተኛ ማስረጃ 
ነው፡፡ … ከተፇጠሩት ነገሮች ሁለ መካከሌ…ከሁለም ተሇይቶ 
እንዯዚህ ያለትን የመታወቅ ክብሮች ሇተሰጠው ሇሰው ይህ 
ከሁለ በሊቀ ዯረጃ እውነት ነው፡፡ ምክንያቱም በላሊ 
በማንኛውም ፌጡር ባሌተበሇጠና ባሌተቀዯመ አኳኋን 
የእግዚአብሔር ባሕርያትና ስሞች ሁለ በውስጡ ገና በሚገሇጽ 
ሁኔታ ተገሌጸዋሌና፡፡ … ከሰዎች ሁለ ይበሌጥ ብቁዎች 
ዯግሞ፣ ከሁለ የሊቁና ከሁለም ይበሌጥ ፌጹማን የሆኑት፣ 
የእውንነት ፀሏይ ክስተቶች ናቸው፡፡ እንዱያውም ከእነዚህ 
ክስተቶች በቀር ላልች ሁለ በእነርሱ ፇቃዴ ሥራ ይኖራለ፣ 
በፀጋቸውም ጎርፌ አማካይነት እንቅስቃሴና ሕሌውናቸውን 
ያገኛለ፡፡”41 

በመሊው የሃይማኖት ታሪክ ውስጥ አማኞች የእነርሱ 
የራሳቸው ሃይማኖት መሥራች ሌዩ የሆነውን ዯረጃ የመያዙ 
እምነታቸው በአምሊክ ክስተት ማንነት ሊይ ሰፉ የሆኑ መሊምቶች 
እንዱፇጠሩ የማዴረግ ውጤት ነበረው፡፡  

 ስሇዚህ ባሃኦሊህ ስሇሃይማኖቶች አንዴነት የሰጣቸውን 
ትምህርቶች ስሇተከታታይ የአምሊክ መሌእክተኞች ዯረጃና በሰው 
መንፇሣዊ ታሪክ ውስጥ ስሇአከናወኑት ተግባር የሰጣቸው 
መግሇጫዎች ናቸው፡- 
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“የአምሊክ ክስተቶች እያንዲንዲቸው ሁሇት ዯረጃ አሊቸው፡፡ 
አንደ የንጹህ ረቂቅነትና የፌጹም አንዴነት ዯረጃ ነው፡፡ ከዚህ 
አንጻር ሁለነም በአንዴ ስም ብትጠራቸውና አንዴ ዓይነት 
ባሕርይ ብትሰጣቸው ከእውነተ አሌራቅህም…” 

“ላሊው ዯረጃ የመሇያ ዯረጃ ሲሆን፣ ፌጥረተ ዓሇምንና በዚያ 
ሊይ ያለበትን ገዯቦች የሚመሇከት ነው፡፡ ከዚህ አንጻር 
እያንዲንደ የአምሊክ ክስተት ግሌጽ ግሇሰብአዊነት፣ በግሌጽ 
የታዘዘ ተሌዕኮ፣ አስቀዴሞ የተወሰነ ግሌጸት፣ የተመዯቡ 
ገዯቦች አለት፡፡ ከእነርሱ እያንዲንደ በተሇየ ስም ይታወቃሌ፣ 
በተሇየ የራሱ ባሕርይ ይሇያሌ፣ ሌዩ ተሌዕኮ ያሟሊሌ…፡፡” 

“ከሁሇተኛ ዯረጃቸው…አንጻር ሲታዩ፣ ፌጹም አሌጋይነትን፣ 
ፌጹም ምስኪንነትንና ፌጹም ትሕትናን ያሳያለ፡፡ እርሱ እኔ 
የአምሊክ አገሌጋይ ነኝ፤ እኔም እንዯናንተው ሰው 
ነኝ…እንዯሚሇው ማሇት ነው፡፡”  

“ሁለን አቀፌ ከሆኑት የአምሊክ ክስተቶች ማንኛውም፡- “እኔ 
አምሊክ ነኝ” ቢሌ እርሱ በእውነቱ እውነት ተናግሯሌ ምንም 
ጥርጥርም የሇበትም፡፡ ምክንያቱም፣…በእነርሱ ግሌጸት 
በባሕርይአቸውና በስማቸው አማካይነት፣ የአምሊክ ግሌጸት፣ 
ስሞቹና ባሕርያቱ በዓሇም ይታያለና… እንዱሁም ከእነርሱ 
ማንኛውም፡- “እኔ የአምሊክ መሌእክተኛ ነኝ፣” የሚሌቃሌ 
ቢያሰማ እርሱም የሚናገረው እውነት የማያጠራጥር እውነት 
ነው፡፡ … በዚህ ብርሃን ሲታዩ ሁለም የዚያ የፌጹሙ 
ንጉሡና የማይሇወጠው ህሊዌ መሌእክተኞች ናቸው፡፡ 
…እንዱሁም “እኛ የአምሊክ አገሇጋዮች ነን” ቢለ ይህም 
ግሌጽና የማይታበሌ ሏቅ ነው፡፡ ምክንያቱም እነርሱ መሰለን 
ማንም ሰው ሉዯርስበት በማይችሇው አገሌጋይነት፣ ፌጹም 
በሆነ የአገሌጋይነት ሁኔታ ተገሌጸዋሌና…፡፡”42 

“… ንግግራቸው የመሇኮትነት፣ የጌትነት፣ የነብይነት፣ 
የመሌእክተኝነት፣ የሞግዚትነት፣ የሌዑክነት ወይም 
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የአገሌጋይነትን ዓሇም የሚመሇከትም ሆነ፤ ስሇማንኛውም 
ቢሆን ሁለም ያሇ ምንም ጥርጥር እውነት የሚሆኑት በዚህ 
ምክንያት ነው፡፡ ስሇዚህ የእርሱ የማይታየው ክስተቶችና 
የቅዴስና የቀን ምንጮች የሆኑት ያቀረቡት ንግግሮች ነፌስን 
እንዲያስጨንቁና አእምሮን ግራ እንዲያጋቡ እነዚህ 
ሇመግሇጫችን ማስረጃነት የጠቀስናቸውን አባባልች በጥሞና 
ማጤን ይገባቸዋሇ፡፡”43 

 

ያለማቋረጥ እያደገ የሚሄደው ሥልጣኔ 

በእነዚህ ከሊይ ስሇአምሊክ ክስተት(መሌዕክተኛ) ተግባርና 
ማንነት በባሃኦሊህ የተሰጠው ትንታኔ እጅግ በጣም ተፇታታኙን ገጽታ 
የሚወክሇው አመሇካከት ነው፡፡ እርሱ፣ መሇኮታዊ ግሌጸት የሥሌጣኔ 
ቀስቃሽ ኃይሌ ነው ይሊሌ፡፡ ይህም ግሌጸት በሚገሇጽበት ጊዜ በእነዚያ 
ሇጥሪው ምሊሽ በሚሰጡት ሰዎች አእምሮዎችና ነፌሶች ሊይ የመሇወጥ 
ኃይለ የሚያስገኘው ገንቢ ውጤት በእነርሱ አኗኗር ዙሪያ ቀስ በቀስ 
ቅርጽ በሚየዘው በአዱሱ ኅብረተሰብ ውስጥ ይንጸባረቃሌ፡፡ እጅግ ሰፉ 
የባህሌ ዯርዝ ካሊቸው ሕዝቦች ታማኝነትን ሉያተርፌ የሚችሌ 
የታማኝነት ማዕከሌ ብቅ ይሊሌ፤ ሥነ ጥበባትና ሥነ-ምርምሮች በጣም 
የበሇጸጉና ይበሌጥ በሳሌ ስርጸቶችን የሚያገናኙ ምሌክቶችን 
ይጨብጣለ፤ ትክክለና ስሕተቱ ተሇይቶ የሚታወቅበት ጽንሰ ሃሳብ 
ሥር ነቀሌ በሆነ ሁኔታ እንዯገና በመገሇጽ የሕዝብ ዯንብና ሥነ-
ሥርዓት ህጎችን ሇመቅረጽ ያስችሊሌ፤ … አዱሱ ባህሌ ወዯ ሥሌጣኔ 
ሲያዴግ የአሇፈትን ዘመናት የሥራ ፌሬዎችና ጥሌቅ ግንዛቤዎች 
ያዋሕዲቸዋሌ፡፡ የአምሊክ ቃሌ በግሇሰቦች ኅሉናና በሰው ዘር ግንኙቶች 
ውስጥ አዲዱስ አማራጮችን ይፇጥራሌ፡፡  

“ከአምሊክ አፌ የሚወጣው እያንዲንደ ቃሌ በእያንዲንደ የሰው 
አካሌ አዱስ ሕይወትን በሚያሰርጽ ኃይሌ የተሞሊ ነው…” 
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በዚህ ዓሇም የምትመሇከቱዋቸው ዴንቅ ሥራዎች ሁለ 
የተገሇጹት በእርሱ ከሁለ በሊቀውና እጅግ በጣም በተከበረው 
ፇቃዴ በእርሱ ዴንቅና የማይዛነፌ ዓሊማ አማካይነት ነው…”  

“በሚመጡት ዘመናት፣ በእውነት፣ በፉት ሰምታችኋቸው ከቶ 
የማታውቋቸውን ነገሮች ታያሊችሁ…፡፡ ከአምሊክ አፌ 
የሚወጣው እያንዲንደ ፉዯሌ በእርግጥ እናት ፉዯሌ ነው፤ 
በእርሱ የመሇኮታዊ ግሌጸት ምንጭ በሆነው የተነገረውም 
እያንዲንደ ቃሌ እናት ቃሌ ነው…፡፡”44 

የመሇኮታዊ ግሌጸቶች በቅዯም ተከተሌ መምጣት “መጀመሪያ 
ያሌነበረው፣ መጨረሻም የማይኖረው ሂዯት”45መሆኑን ይገሇፃሌ፡፡ 
ምንም እንኳ የእያንዲንደ ክስተት(መሌዕክተኛ) ተሌዕኮ በጊዜና 
በሚያከናውናቸው ተግባራት የተወሰነ ቢሆንም እርሱ የአንደና ታዲጊ 
የሆነው የአምሊክ ኃይሌና ፇቃዴ ዯረጃ በዯረጃ መገሇጽ ሙለ አካሌ 
አንዴ ክፌሌ ነው፡- 

“…የተከታታይ ግሌጸቶችን ሰንሰሇት በውስጣዊ ዓይንህ ሌብ 
ብሇህ አሰሊስሌ፡፡ እነዚህ ክስተቶች እያንዲንዲቸው በመሇኮታዊ 
ፇቃዴና ዓሊማ ክንዋኔ አማካይነት ወዯ ምዴር ተሌከው የነበሩ 
መሆናቸውን እያንዲንዲቸው በመሇኮታዊ ኃይሌ የተገሇጸ 
መጽሏፌ ተሰጥቶአቸው እንዯነበረ… በአምሊክ ፉት 
እመሰክራሇሁ፡፡ እያንዲንዲቸው የታወቁበት ግሌጸት መጠኑ 
አስቀዴሞ በግሌጽ የተወሰነ ነበር…”46 

 አንዴ እያዯገ የሚሄዴ ሥሌጣኔ የኋሊ ኋሊ መንፇሣዊ 
ምንጮቹን እያሟጠጠ ሲሄዴ በተሇዋዋጩ ዓሇም እንዯሚሆነው ሁለ 
የመፇራረስ ሂዯት ይጀምራሌ፡፡ እንዯገና ተፇጥሮ ወዯሚሰጣቸው 
ምሳላዎች በመመሇስ ባሃኦሊህ በሥሌጣኔ ዕዴገት ሂዯት ውስጥ ይህንን 
የውዴቀት ወቅት ከክረምት* መግባት ጋር ይመስሇዋሌ፡፡  

  *ይህ ወቅት በሰሜና በዯቡብ የዓሇም አካባቢዎች ምዴሩ በበረድ የሚሸፇንበትና እጽዋት 
ቅጠልቻቸው የሚራገፈበት የተክልች እዴገትና የእንሰሳት እንቅስቃሴ የሚገታበት አስከፉ ጊዜ 
ነው፡፡  
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ሌክ እንዯዚሁ በሰው ዓሇምም ውስጥ የማኅበራዊ አንዴነቶች 
ይናጋለ እናም የሥነ-ምግባር ኃይሌ ይወዴቃሌ፡፡ ቀዯም ባሇው የዘመኑ 
ክፌሇ ጊዜ ሉፇቱ ይችለ የነበሩ ወይንም ሇምርምርና ሇፌሬያማ 
ውጤት ወዯ መሌካም አጋጣሚዎች መሇወጥ ይችለ የነበሩ ተፇታታኝ 
ነገሮች ሇመወጣት የማይቻለ መሰናክልች ይሆናለ፡፡ ሃይማኖት 
ወቅታዊ አግባብነቱን ያጣሌ፡፡ የሕይወት  

ትርጉምና ዋጋ በጥርጣሬ ሊይ መውዯቅ እየጨመረ በሚሄዴ ሁኔታ 
ጭንቀትንና መዯነጋገርን ይፇጥራሌ፡፡ ስሇዚህ ሁኔታ ባሃኦሊህ እንዴህ 
ይሊሌ፡- 

“መሊው የሰው ዘር እንዳት ስፌር ቁጥር በላሊቸው ታሊሊቅ 
መከራዎች እንዯተከበበ በግ ሌጽ እያየን ነው፡፡ ክፈኛ ተፇትኖና 
ግራ ተጋብቶ በበሽተኛ አሌጋ ሊይ በመማቀቅ ሊይ ሆኖ 
እናየዋሇን፡፡ እነዚያ በትዕቢት የሰከሩት በሰው ዘርና 
በማይሳሳተው መሇኮታዊ ሏኪም መካከሌ ራሳቸውን 
ዯንቅረዋሌ፡፡ ሁለንም ሰዎች ራሳቸውንም ጭምር በተንኮሊቸው 
መረብ ውስጥ እንዳት እንዲቆሊሇፈ አስተውለ፤ የበሽታውን 
ምክንያት ሇማግኘት አይችለም፡፡ ስሇ መዴኃኒቱም ምንም 
ዕውቀት የሊቸውም፡፡ ቀጥታውን እንዯጠማማ አስበዋሌ፤ 
ወዲጃቸውንም እንዯጠሊት ቆጥረዋሌ፡፡”47 

እያንዲንደ መሇኮታዊ አንቀሳቃሽ ኃይሌ የታሇመሇትን ዓሊማ 
ከአሟሊ በኋሊ ማሇትም ከክረ ምቱ በኋሊ ሂዯቱ እንዯገና ይዯገማሌ፡፡ 
ሇሚቀጥሇው የእዴገት ዯረጃ የሰው ዘር እንዱነቃና እንዱሰሇጥን 
የተሟሊ መሇኮታዊ ሥርዓት የሚያመጣ አዱስ የአምሊክ ክስተት 
ይከሰታሌ፡- 

“ከሁለም በሊይ ከፌተኛው የአምሊክ ክስተት ራሱን ሇሰዎች 
የሚገሇጽበትን ሰዓት አስቡ፡፡ ያ ሰዓት ከመምጣቱ በፉት 
በሰዎች ያሌታወቀውና ገና የአምሊክ ቃሌ ያሌተናገረው 
ጥንታዊው ህሊዌ እርሱን ያወቀው ማንም ሰው በላሇበት 
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ዓሇም፤ እርሱ ራሱ ግን ሁለን አዋቂ ነው፡፡ እርሱ በእርግጥ 
ያሇ ፌጥረት ፇጣሪ ነው፡፡ ይህ በእውነቱ በዚህ ቀን መንግሥት 
የማን ይሆናሌ? ተብል የተጻፇሇት ቀን ነው፡፡ መሌስ 
ሇመስጠት የተዘጋጀም ማንም አይገኝም!”48 

“አሁን ዯግሞ የሃይማኖትን ባሕርይ ስሇሚመሇከተው ጥያቄህ፣ 
እነዚያ በእውነት ጠቢባን የሆኑት ዓሇምን በሰው አካሌ መቅዯስ 
እንዯመሰለት እወቅ፡፡ የሰው አካሌ ሌብስ እንዯሚያስፇሌገው 
ሁለ እንዱሁም የሰው ዘር አካሌ በፌትሕና በጥበብ ሌብስ 
ማጌጥ ይገባዋሌ፡፡ ሌብሱም በአምሊክ የተበረከተሇት ግሌጸት 
ነው፡፡ ይህ ሌብስ ዓሊማውን በአሟሊ ቁጥር ፌጽም ኃያለ 
አምሊክ በእርግጥ ያዴሰዋሌ፡፡ እያንዲንደ ዘመን አዱስና 
ተጨማሪ የአምሊክ ብርሃን ያስፇሌገዋሌና፡፡”49 

ከመሊው የሰው ዘር ውስጥ ብዙሃኑ ክፌሌ አዱሱን ግሌጸት 
መቀበሌ እስኪጀምርና አዱሰ የመንፇሣዊና የማኅበራዊ አኗኗር ቅርጹን 
እስኪይዝ ዴረስ፣ ሕዝቦች በመንፇሣዊና በሥነ-ምግባራዊ አኗኗር ረገዴ 
ቀዴሞ ተሰጥተው በነበሩት መሇኮታዊ ስጦታዎች የመጨረሻ 
ትርፌራፉ ይኖራለ፡፡ ነገር ግን ማንኛውም ኅብረተሰብ ያሇእነሱ 
ሊሌተወሰነ ጊዜ መኖሩን መቀጠሌ የማይችሇው የእምነት መሠረቶች 
ይሟጠጣለ፡፡ እነዚህም “የዘመኑ መጨረሻ” “የዓሇም ፌፃሜ” ይባሊለ፡፡ 
በዚህ ጊዜ ታዱያ መንፇሣዊ አእምሮ ያሊቸው ሰዎች እንዯገና 
የመፌጠር ኃይሌ ወዲሇው ምንጭ መዞር ይጀምራለ፡፡ ባሃኦሊህ ሲገሇጽ 
የአዱሱ ግሌጸት ውጤቶች በዚያ የግሌጸት ማዕከሊዊ ነጥብ በሆነው 
በአምሊክ ክስተት ሕይወትና ትምህርቶች ሊይ ብቻ የተወሰኑ ሳይሆኑ 
ሁሇንተናዊ ናቸው ይሊሌ፡፡  

ባሃኦሊህ የክስተቶች በቅዯም ተከተሌ መምጣት የተፇጥሮ 
የማይነጠሌ ባሕርይ ስሇሆነ በዓሇም ሕይወት ውስጥ ሇዘሇዓሇም 
ይቀጥሊሌ በማሇት ይገሌጻሌ፡- “አምሊክ መሌእክተኞቹን ከሙሴና 
ከኢየሱስ ወዱህ ሌኳሌ እስከ መጨረሻም የላሇው መጨረሻ ይህንን 
ማዴረጉን ይቀጥሊሌ፡፡”50 
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የአምላክ ቀን 

ባሃኦሊህ ስሇሰው ዘር አእምሮ አዝጋሚ የሇውጥ ሂዯት ዓሊማ 
የሚያቀርበው አመሇካከት ምንዴን ነው? ከዘሇዓሇማዊ ግቡ አንፃር 
ሲታይ፣ ዓሊማው፡- አምሊክ በፌጥረቱ ውስጥ የፌጹምነቶቹን 
ነጸብራቆች ምንጊዜም በማያቋርጥ ሁኔታ ግሌጽ እየሆነ በሚሄዴ 
መሌኩ እንዱያይ ስሇመሆኑ እንዱህ ሲሌ ያብራራሌ፡- 

“…. እያንዲንደ ሰው በጌታው ዯረጃ በእውነቱ ከእርሱ ከአምሊክ 
በስተቀር ላሊ አምሊክ እንዯላሇ በውስጡና በራሱ ይመሰክር 
ዘንዴ በዚህም ሁለም ሰው በውስጡ አምሊክን በስተቀር ላሊ 
ምንም ነገር ማየት የማይችሌበት ዯረጃ ሊይ እስኪዯርስ ዴረስ 
ወዯ እውነታዎች ከፌታ ጫፌ የሚያዯርስ መንገዴ ሇማግኘት 
እንዱችሌ ነው፡፡”51 

ከሥሌጣኔ ታሪክ አንጻር ሲታይ ዯግሞ የመሇኮታዊ ክስተቶች 
በተከታታይ መምጣት ዓሊማ፣ የሰውን ዘር አንዴነት ሇማስገኘት 
እንዱያውም የሰው ዘር የጋራው የሆነውን የመጪውን ጊዜ ኃሊፉነቱን 
ሇመሸከም እንዯሚችሌ አንዴ ሕይወት እንዲሇው አካሌ አእምሮውን 
ሇማዘጋጀት ነው፡፡ ባሃኦሊህ “እርሱ ጌታችሁ የሆነው ፌጹም 
ምህረተኛው፣ መሊውን የሰው ዘር እንዯአንዴ አካሌ ሇማየት 
ይመኛሌ፤”52 ይሊሌ፡፡ የሰው ዘር ተፇጥሮአዊ አንዴነቱን እስኪቀበሌ 
ዴረስ እንኳንስ እነዚያን የመጪዎቹን ጊዜያት ይቅርና የዛሬውንም ጊዜ 
ተፇታታኝ ችግሮች ሇማሸነፌ አይችሌም፡፡ ባሃኦሊህ “አንዴነቱ በጥብቅ 
ካሌተመሠረተና እስኪመሠረትም ዴረስ የሰው ዘር ዯህንነት ሰሊሙና 
ዋስትናው ሉዯረስባቸው አይቻሌም፤”53 በማሇት አስጠንቅቋሌ፡፡ … 
የሚያስዯንቀው ጉዲይ፣ የሰው ዘር ሌዩነቱንና የተሇየ ግሇሰባዊነቱን 
በተሟሊ ሁኔታ ሉያሳዴግ የሚችሇው እውነተኛ አንዴነቱን በመቀዲጀት 
ብቻ መሆኑ ነው፡፡ ይህም ታሪክ ያወቃቸው ክስተቶች(መሌዕክተኞች) 
ሁለ ያገሇገለት ግብ “አንዴ መንጋ አንዴ እረኛ”54 የሚሇው ግብ ነው፡፡ 
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ወዯዚህ ግብ ሇመዴረስ የሰው ዘር አሁን እየገባበት ያሇው የሥሌጣኔ 
ዯረጃ መሆኑን ባሃኦሊህ ይገሌጻሌ፡፡  

በባሃኦሊህ ጽሐፍች ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከእርሱም በፉት 
በነበረው በባብ ጽሐፍች ውስጥ የሚገኘው እጅግ በጣም ጠቋሚ 
ከሆኑት ምሳላዎች ውስጥ አንዯኛው የሰውን ዘር ዕዴገትና የአንዴን 
ግሇሰብ ሕይወት የሚያነጻጽረው ምሳላ ነው፡፡ አንዴ ግሇሰብ በዕዴገት 
ሂዯቱ ውስጥ በህፃንነት፣ በሌጅነትና በጎሌማሳነት የዕዴገት ዯረጃዎች 
ውስጥ ያሌፊሌ፡፡ ሌክ እዯዚህ ሁለ የሰው ዘር በእዴገት ሂዯቱም 
ውስጥ አዲዱስ ችልታዎች ተቀዲጅቶ ወዯጋራ የብስሇት ጅምር አሁን 
እየገሰገሰ ነው፡፡ 55 

 ከዚህ ሁኔታ አንጻር ሲታይ፣ በባሃኦሊህ ትምህርቶች ውስጥ 
ሇአንዴነት መርሆ ቅዴሚያ የተሰጠበትን ምክንያት ሇመገንዘብ አዲጋች 
አይሆንም፡፡ የሰው ዘር አንዴነት፤ አሁን በመከፇት ሊይ በሚገኘው 
ዘመን፣ ሇሰው ዘር የሚቀርቡት ሏሳቦች ሁለ የሚመዘኑበት ሚዛን 
ነው፡፡ ባሃኦሊህ አንዴ የሰው ዘር ብቻ እንዲሇ አጥብቆ ያሳስባሌ፡፡ የአንዴ 
የተወሰነ የዘር ወይንም የጎሳ ቡዴን፣ ከቀረው የሰው ዘር በአንዴ 
ዓይነት መንገዴ የተሻሇ ነው የሚለት ያረጁ አስተሳሰቦች መሠረት 
የላሊቸው ናቸው፡፡ ሌክ በዚሁ ዓይነት፣ የአምሊክ መሌክተኞች ሁለ 
ሇአንዴ መሇኮታዊ ፇቃዴ እንዯተወካዮች ያገሇገለ በመሆናቸው፣ 
የእነርሱ ግሌጸቶች የጠቅሊሊው የሰው ዘር የጋራ ውርስ ሲሆኑ፣ 
በምዴር ሊይ የሚገኝ እያንዲንደን ግሇሰብ፣ የዚያ የመሊው መንፇሣዊ 
ቅርስ ህጋዊ ወራሽ ነው፡፡ ከማንኛውም ዓይነት ከንቱ ጥሊቻ ሊሇመሊቀቅ 
ማክረር፣ የሕብረተሰብን ጥቅሞች መፃረር ሇዘመናችን የተገሇጸውን 
የአምሊክ ፇቃዴ መቃረን ነው፡፡  

“ተፊሊሚ የምዴር ሕዝቦችና ዘሮች ሆይ! ፉቶቻችሁን 
ወዯአንዴነት መሌሱ፣ የብርሃኑ ጮራ በእናንተ ሊይ እንዱያበራ 
አዴርጉ፡፡ በአንዴ ሊይ ተሰብሰቡ፣ ሇአምሊክ ብሊችሁም 
በመካከሊችሁ የፌሌሚያ ምንጭ የሆነውን ማንኛውንም ነገር 
ነቅሊችሁ ሇመጣሌ ወስኑ…፡፡ የዓሇም ሕዝቦች ከማንኛውም ዘር 
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ሆነ ሃይማኖት ቢሆኑ፣ የመንፇስ መነቃቃታቸውን ከአንዴ 
መንግስተ-ሰማያዊ ምንጭ እንዯሚያገኙ፣ የአንዴ አምሊክም 
ተገዢዎች እንዯሆኑ ምንም ዓይነት ጥርጥር ሉኖር 
አይችሌም፡፡ በሚተዲዯሩባቸው ህግጋት መካከሌ ያለት 
ሌዩነቶች የተገሇጹባቸው ዘመናት የሚጠይቋቸው የተሇያዩ 
ፌሊጎቶችና አጋጣሚዎች ምክንያት እንዯሆኑ ተዯርገው 
መወሰዴ አሇባቸው፡፡ የሰው ዘር መበሊሸት ውጤት ከሆኑት 
ጥቂቶች በቀር ሁሊቸውም ከአምሊክ የታዘዙ ነበሩ፤ የፇቃደና 
የዓሊማው ነጸብራቅም ናቸው፡፡ ተነሱና በእምነት ኃይሌ 
በመታጠቅ፣ በመካከሊችሁ መከፊፇሌ ዘሪዎች የሆኑትን የከንቱ 
አስተሳሰባችሁን ጣኦቶች ሰባብሩ፡፡ …”56 

 የአንዴነት ዋና ሃሳብ በባሃኦሊህ ጽሐፍች ውስጥ ተዯጋግሞ 
ተገሌጿሌ፡-“የአንዴነት ዴንኳን ተተክሎሌ፣ እርስ በእርሳችሁ እንዯ 
ባዕዲን አትተያዩ፡፡”57 “ከሁለም ሃይማኖቶች ተከታዮች ጋር 
በወዲጅነትና በባሌጀርነት መንፇስ ማህበራዊ ግንኙነት አዴርጉ፡፡”58 
“እናንተ የአንዴ ዛፌ ፌሬዎች፣ የአንዴ ቅርንጫፌም ቅጠልች 
ናችሁ፡፡”59 

የሰው ዘር ወዯብስሇት ዯረጃ መዴረስ ሂዯት የተካሄዯው 
በማኅበራዊ አዯረጃጀት አዝጋሚ ሇውጥ ውስጥ ነው፡፡ ከቤተሰብና 
ከተሇያዩ ዘርፍች በመጀመር፣ የሰው ዘር የጎሳ፣ የዘር፣ የከተማ ግዛትና 
እንዱሁም በቅርቡ በብሔር መሠረት ሊይ የተመሠረቱ፣ የተሇያዩ 
የስኬታማነት ዯረጃዎች ያሎቸው ማኅበረሰቦች ፇጥሯሌ፡፡ የዚህ 
የማህበራዊ መስክ ዯረጃ በዯረጃ መስፊትና ውስብስብ መሆን፣ የሰው 
ዘር እምቅ ኃይሌ የሚቀሰቀስበትንና ዕዴገት የሚያገኝበትን ሰፉ 
መዴረክ ሰጥቷሌ፡፡ ይህም ዕዴገት በተራው ምንጊዜም የማያቋርጥ 
አዲዱስ የማህበራዊ መዋቅር መሻሻሌን ፇጥሯሌ፡፡ ስሇዚህ የሰው ወዯ 
ብስሇት ዯረጃው መዴረስ፣ የሰውን ዘር የተሇያዩ ህብረተሰቦች ሁለ 
ሇማቀፌና የብዙ ሺህ ዓመታት የባህሌ ሌምድች ካራቀቁት ከሰፉ 
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የተሰጠኦ ችልታዎችና ጥሌቅ ግንዛቤዎች ሇመጠቀም የሚያስችሌ 
፣ሙለ በሙለ አዱስ የሆነ ማህበራዊ ሥርዓት ማስከተሌ ይገባዋሌ፡- 

“ይህ ቀን የአምሊክ እጅግ በጣም የሊቁ ችሮታዎች በሰዎች ሊይ 
የፇሰሱበት የእርሱ እጅግ በጣም ታሊቅ ፀጋ በተፇጠሩት ነገሮች 
ሁለ ውስጥ እንዱሰርጽ የተዯረገበት ቀን ነው፡፡ የዓሇም 
ሕዝቦች ሁለ ሌዩነቶቻቸውን በመፌታት፣ በእርሱ እንክብካቤና 
ፌቅራዊ ዯግነት ዛፌ ጥሊ ሥር፣ በፌጹም አንዴነትና ሰሊም 
መኖር አሇባቸው፡፡ … በቅርቡ የዛሬው ጊዜ ሥርዓት 
ይጠቀሇሊሌ፣ በምትኩም አዱሱ ይዘረጋሌ፡፡ በእውነቱ ጌታችሁ 
እውነት ይናገራሌ፤ የማይታዩትንም ነገሮች አዋቂ ነው፡፡”60 

ባሃኦሊህ ሇማኅበረሠብ ሇውጥና ሇዓሇም አንዴነት መገኘት 
ዋናው መሣሪያ፣ በሰው ዘር ጉዲዮች ውስጥ የፌትሕ መመሥረት ነው 
ይሊሌ፡፡ ፌትሕ በእርሱ መሌእክቶች ውስጥ ማዕከሊዊውን ሥፌራ 
ይዟሌ፡-  

“የሰዎች ብርሃን ፌትሕ ነው፡፡ በጭቆናና በአምባገነንነት 
ተፃራሪ ነፊሶች አታጥፈት፡፡ የፌትሕ ዓሊማ የአንዴነት በሰዎች 
መካከሌ መስፇን ነው፡፡ …”61 

“…በእኔ ዘንዴ ከሁለም ይበሌጥ ተወዲጅ ፌትሕ ናት÷ እኔን 
የምትሻ ከሆነ ፉትህን አታዙርባት÷ ምስጥሬንም አካፌሌህ 
ዘንዴ ቸሌ አትበሊት፤ በእርሷ እርዲታ በላልች ሰዎች አይኖች 
ሳይሆን በዓይኖችህ ታያሇህ፤ በጎረቤትህም ዕውቀት ሳይሆን 
በራስህ እውቀት ታውቃሇህና፡፡ እንዳት መሆን እንዯሚገባህ 
ይህን በሌብህ አሰሊስሌ፡፡ በእውነቱ ፌትሕ ሇአንተ ስጦታዬና 
የፌቅራዊ ዯግነቴ ምሌክት ናት፡፡ እንግዱህ በአይኖችህ አንፃር 
አኑራት፡፡”62 

ባሃኦሊህ ይህ መሠረታዊ መመሪያ በሰው ዘር ብስሇት ዘመን 
ሊይ ስሇሚያስከትሊቸው ግዳታዎች በጽሐፍቹ ውስጥ ግሌፅ 
አዴርጓቸዋሌ፡፡ እርሱ “ሴቶችና ወንድች በአምሊክ ፉት እኩሌ ነበሩ፤ 
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ሇወዯፉቱም እኩሌ መሆናቸውን ይቀጥሊለ”63 በማሇት ያረጋገጠና 
ሇሥሌጣኔ ማዯግ አስፇሊጊ የሆነው ዯግሞ ማኅበረሰቡ ጉዲዮቹን ሇዚህ 
እውነታ የተሟሊ መገሇጫ ሇመስጠት በሚያስችሌበት ሁኔታ 
እንዱያዯራጅ ይጠይቃሌ፡፡ የምዴሪቷ የሃብት ምንጮች የማንኛውም 
የተሇየ ሕዝብ ሳይሆኑ፣ የሁለም የሰው ዘር ሃብት ናቸው፡፡ ሇጋራ 
የምጣኔ ሃብት መዲበር የሚዯረጉ የተሇያዩ መጠን ያሊቸው 
አስተዋጽኦች፣ የተሇያዩ ወሮታና እውቅና ይገባቸዋሌ፤ ነገር ግን 
ማንኛውንም ማህበራዊ የምጣኔ ሃብት ፌሌስፌና የሚከተለትንና አሁን 
በምዴር ሊይ የሚገኙትን አብዛኞቹን መንግስታት የሚያሰቃዩ ከመጠን 
ያሇፈ የሃብታምነትና የዴህነት ችግሮች መወገዴ ይገባቸዋሌ፡፡  

 

ለነገሥታት የተሰጠ መግለጫ 

ከዚህ በሊይ በቀረበው መግሇጫ ውስጥ የተጠቀሱትን ጽሐፍች 
ባሃኦሊህ የገሇፃቸው በአብዛኛው በእርሱ ሊይ እንዯገና በተቀሰቀሱት 
የስቃይ ሁኔታዎች ውስጥ ሆኖ ነበር፡፡ በግዞት ከባግዲዴ ወዯ 
ኮንስታንቲኖፕሌ በተጓዘበትጊዜ ባሇሥሌጣኖቹ ሇባሃኦሊህ ያሳዩት ክብር 
ጊዜያዊብቻ መሆኑ በግሌጽ ታየ፡፡ በባግዲዴ የተፇጸሙት ሁኔታዎች 
ይዯገሙይሆናሌ ብሇው በመፌራታቸው ግዞተኞቹን ይበሌጥ ሩቅ 
ወዯሆነ የመንግስቱ ክፌሇ ግዛት እንዱሊኩ የኢራን አምባሳዯር በጽኑ 
ወተወተ፡፡ ሇዚህም እርሱ የሰጠው ምክንያት በዋናው ከተማ ውስጥ 
የአንዴ አዱስ ሃይማኖታዊ መሌእክት መሰራጨት ፖሇቲካዊና 
ሃይማኖታዊ መዘዝ ሉያስከትሌ ይቻሊሌ የሚሌ ነበር፡፡  

ይህን ምክንያት የኦቶማን መንግሥት በመጀመሪያ 
አሌተቀበሇም ነበር፡፡ ዋናው ሚንስትር፣ አሉ ፓሻ፣ ባሃኦሊህን የተሇየ 
ታሊቅ ሰው ሇላልች አርአያ የሚሆን ጠባይና ታሊቅ የተመጣጠነ 
አስተሳሰብ ያሇው እንዱሁም እጅግ በጣም የተከበረ ሰው ነው በማሇት 
ስሇእርሱ ያሇውን እምነት ሇምዕራባውያን ዱፕልማቶች ገሌጾ ነበር፡፡ 
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በሚኒስትሩ አስተያየት፤ የእርሱ ትምህርቶች “ከፌተኛ ክብር 
የሚገባቸው’’ ናቸው፡፡ ምክንያቱም በመንግስቱ ግዛት ውስጥ 
የሚኖሩትን የአይሁዴ፣ የክርስትናና የእስሌምና ሃይማኖት ተከታዮችን 
የሚከፊፌሇውን ሃይማኖታዊ የጠሊትነት ስሜት ሇመግታት 
ይጠቅማለና፡፡ 64 

 ቢሆንም ቀስ በቀስ ጭፌን የሆነ ቅሬታና መሠረተ-ቢስ 
የጥርጣሬ ሁኔታ ተፇጠረ፡፡ የኦቶማን ባሇሥሌጣኖች ከእነዚህ 
ተጽእኖዎች ግፉት የተነሳ ባሃኦሊህንና ቤተሰቡን ወዯ አዴሪያኖፕሌ 
ወዯሚባሌ ከተማ ሇማዛወር ወሰነ፡፡ እርምጃው የተወሰዯው አስከፉ 
በሆነ ክረምት ውስጥ በጥዴፉያ ነበር፡፡ እዚያም ሲዯርሱ ብቁ ባሌሆኑ 
ቤቶች ውስጥ እንዱኖሩ ተገዯው ሇሕይወት አስፇሊጊ የሆኑ ነገሮች 
ተነፌገው ሇአንዴ ዓመት እጅግ ከባዴ የስቃይ ጊዜ አሳሇፈ፡፡ ግዞተኞቹ 
ምንም ዓይነት የወንጀሌ ክስ ባይመሠረትባቸውም ራሳቸውንም 
ሇመከሊከሌ ምንም ዕዴሌ ባይሰጣቸውም ያሇምንም ምክንያት 
የመንግሥት እስረኞች እንዯተዯረጉ ግሌጽ ነበር፡፡  

ከሃይማኖት ታሪክ አመሇካከት አኳያ የባሃኦሊህ ወዯ 
ኮንስታንቲኖፕሌና አዴሪያኖፕሌ በተከታታይ መጋዝ ትኩረትን የሚስብ 
ምሌክትነት አሇው፡፡ በታሪክ ውስጥ ሇመጀመሪያ ጊዜ በቅርቡ በመሊው 
ዓሇም ውስጥ የሚሰራጭ የአንዴ ራሱን የቻሇ ሃይማኖት ሥርዓት 
መሥራች የሆነ የአምሊክ ክስተት እስያን ከአውሮፓ የሚሇየውን ጠባብ 
የባሕር ሰርጥ በማቋረጥ እግሩን “በምዕራብ” ውስጥ አሳርፎሌ፡፡  

እንግዱህ ቀስ በቀስ ተሌዕኮውን ይፊ ሇማዴረግ ባሃኦሊህ ይህን 
ጊዜ መምረጡ ምናሌባት የሚያስገርም አይሆንም፡፡ የእርሱ እወጃ 
የተዯረገው፣ በሃይማኖት ታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም አስዯናቂ ሰነድች 
ከሆኑት መካከሌ ሇነገሥታትና ሇዓሇም ገዢዎች ስሇአምሊክ ቀን ጎህ 
መቅዯዴ በማብሰር እንዱሁም በመሊው ዓሇም ፌጥነታቸው እየጨመረ 
በመምጣት ሊይ የሚገኙትንና በዚያን ጊዜ ገና ሉታሰቡ የማይችለትን 
ሇውጦች ሇእነርሱ በመጥቀስ፣ እነርሱ የአምሊክና የመሰልቻቸው የሰው 
ዘሮች ባሇአዯራዎች እንዯመሆናቸው መጠን እንዱነሱና የሰው ዘር 
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አንዴነት የሚመጣበትን ሂዯት እንዱያገሇግለ መጠየቁ ነው፡፡ ከብዙሃን 
ሕዝቦቻቸው እየተሰጣቸው በነበረው አክብሮት ምክንያት በአንዴነት 
ባሕርይው ሇሚታወቀውና መሇኮታዊ ፌትሕም ሕይወት ሇሚዘራበት 
“ከሁለም በሊይ ታሊቁ ሰሊም” ብል ሇሚጠራው የዓሇም ሥርዓት 
መምጣት ሇመርዲት በቂ ሥሌጣን እንዲሊቸው ነግሯቸው ነበር፡፡  

 እነዚህ ከአንዴ ምዕተ-ዓመት በፉት የነበሩት ነገሥታት 
ይኖሩበት የነበረው የሥነ-ምግባርና የአእምሮአዊ አስተሳሰብ ሁኔታ 
እንዳት እንዯነበረ የዛሬው ዘመን አንባቢ በዓይነ-ኅሉናው ሇማየት 
የሚችሇው በታሊቅ ችግር ነው፡፡ ከጥቂቶች በስተቀር ሁለም 
በየአገሮቻቸው መንፇሣዊ ሕይወት ውስጥ ከፌተኛውን ሚና 
የሚጫወቱ እንዯበሩ ከሕይወት ታሪኮቻቸውና በግሌ ከሚጻጻፈአቸው 
ዯብዲቤዎች በግሌጽ የሚታወቅ ሁኔታ ነው፡፡ አብዛኞቹ 
የሚጠቀሙበት፣ በብርቱም ግሌጽ የሚያዯርጉት፣ ሥሌጣን፣ ቀጥታ 
በእነዚሁ ቅዴሳት ጽሐፍች ውስጥ ከሚገኙት ምንባቦች መሇኮታዊ 
ሥሌጣን ያገኙት መሆኑን ይገሌጹ ነበር፡፡ እነርሱ ራሳቸውን የአምሊክ 
ቅቡአን እንዯነበሩ ስሇ “ኋሇኞቹ ቀናት” እና ስሇ “አምሊክ መንግሥት” 
የተሰጡት ትንቢቶች የእነርሱ ሥነ-ምግባራዊ ሥርዓት 
የተመሠረተባቸው እውነቶችና እነርሱም ስሇእነዚህ እውነቶች 
አስተዲዲሪነታቸው በአምሊክ ፉት መሌስ እንዱሰጡ የሚጠየቁባቸው 
መሆኑን ያምኑ ነበር፡፡ የባሃኦሊህ ዯብዲቤዎች ጥሪ የሚያቀርቡት የዚህ 
ዓይነት የኅሉና ሁኔታ ሇነበረው ዓሇም ነበር፡- 

“የምዴር ነገሥታት ሆይ! እርሱ ለዓሊዊ ጌታ የሆነው 
መጥቷሌ፡፡ መንግሥቱ የሁለን ቻዩ ጠባቂ፣ በገዛ ራሱ 
የሚኖረው አምሊክ ነው፡፡ … ሇማወቅ ብትችለ ኖሮ ይህ 
ያሊችሁ ማንኛውም ነገር ሉወዲዯረው ከቶ የማይችሌ ግሌጸት 
ነው፡፡” 

“ትእቢት የግሌጸትን ምንጭ ከማወቅ እንዲይገታችሁ፣ የዚህ 
ዓሇም ነገሮችም ከእርሱ የሰማያት ፇጣሪ ከሆነው እንዯግርድሽ 
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ሆኖ እንዲይዘጋችሁ ተጠንቀቁ፡፡ በአምሊክ ትክክሇኝነት! 
በግዛቶቻችሁ ሊይ እጃችንን ማሳረፌ ፌሊጎታችን አይዯሇም፡፡ 
ዓሊማችን የሰዎችን ሌቦች መያዘና መውሰዴ ነው፡፡ …”65 

“በመካከሊችሁ የሚገኙት ዴሆች የአምሊክ አዯራ መሆናቸውን 
እወቁ፡፡ የእርሱን አዯራ እንዲታጓዴለ፤ በዯሌ 
እንዲትፇጽሙባቸውና በእነዚያ በከሏዱዎቹ መንገድችም 
እንዲትጓዙ ተጠንቀቁ፡፡ የፌትሕ ሚዛን በሚቀርብባት ቀን፣ 
ሇእያንዲንደ የሚገባው የሚሰጥባት ቀን፣ የሁለም ሰዎች 
አዴራጎቶች የሃብታሞቹም የዴሆቹም በሚመዘኑባት ቀን፣ 
ስሇአዯራው መሌስ እንዴትሰጡ ያሇ ምንም ጥርጥር 
ትጠየቃሊችሁ፡፡” 

“እምነታችንን መርምሩ፤ የዯረሱብንንም ነገሮች ጠይቁ በእኛና 
በጠሊቶቻችንም መካከሌ በትክክሌ ፌረደ፤ በእነዚያም 
በጉረቤቶቻቸው ሊይ አዴሌዎ ከማየፇጽሙት ሁኑ፡፡ የጨቋ 
ኙን እጅ የማትገቱ ካሌሆናችሁ የተረገጡትን ሰዎች መብት 
ካሌጠበቃችሁ ታዱያ በሰዎች መካከሌ የበሊይነት ሇማሳየት ምን 
መብት አሊችሁ?”66 

“ወዯር በላሇውና በማያሻማ ቋንቋ በዚህ መሌእክት 
የጻፌንሊችሁን ምክሮች የማትሰሙ ከሆነ፣ መሇኮታዊ ቅጣት 
ከሁለ አቅጣጫ ይዯርስባችኋሌ፤ የእርሱ የፌትሕ ፌርዴም 
ይፇረዴባችኋሌ፡፡ በዚያች ቀን እርሱን ሇመቋቋም ኃይሌ 
አይኖራችሁም፤ ዯካማነታ ችሁንም ትገነዘባሊችሁ፡፡”…67 

 “የእጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም” መሌዕክት ከአስራ ዘጠነኛው 
ምዕተ-ዓመት ገዢዎች ምንም ምሊሽ አሊገኘም ነበር፡፡ ብሔረተኝነት 
የተጠናወተው፣ አገርን ታሊቅ የማዴረግና ግዛት የማስፊፊት ጉጉት 
የሳባቸው ነገሥታትን ብቻ ሳይሆን የፖርሊማ አባሊትን፣ ምሁራንን፣ 
የኪነ-ጥበብ ሰዎችን፣ ጋዜጠኞችንና ዋና ዋና ሃይማኖታዊ ተቋሞችን 
ጭምር ነበር፡፡ ሇማኅበራዊ ሇውጥ ይቀርቡ የነበሩት ሃሳቦች፣ ምንም 
ያህሌ ከንጹህ ሌብ የሆኑና ከፌተኛ ሃሳብ ያሊቸው ቢሆኑም፣ 
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ወዱያውኑ እየገነነ ይሄዴ በነበረው በቀኖናዊ ቁስ አካሌነት በተቀሰቀሱ 
አዲዱስ ፌሌስፌናዎች ተማረኩ፡፡ በምሥራቅም የእስሌምናው ዓሇም 
የሰው ዘር ስሇአምሊክና ስሇእውነት ሇማወቅ የቻሇውን ወይንም ሉያውቅ 
የሚችሇውን ሁለ እወክሊሇሁ በሚሇው በራሱ አቋም ሰመመን ውስጥ 
በመዋጥ ቀስ በቀስ ወዯ ዴንቁርና፣ ወዯ ስንፌና፣ እንዱሁም ይህንኑ 
መንፇሣዊ የበሊይነት ሉቀበሌሇት ባሌቻሇው የሰው ዘር ሊይ 
በሚያዴርሱት ጥሊቻ የተመሊበት ተቃውሞ ውስጥ ተዘፇቀ፡፡  

 

የባሃኦላህ ቅድስት አገር መድረስ  

 አዴሪያኖፕሌ በዯረሱ በአንዴ ዓመት ጊዜ ውስጥ ግዞተኞቹ 
በአካባቢው የመንፇሣዊና የአስተዲዯር ሕይወት ውስጥ ታዋቂ የሆኑትን 
ግሇሰቦች ከፌተኛ አዴናቆት አገኙ፡፡ ከእነዚህ አዴናቂ ዎች መካከሌ 
ሁሇቱ የክፌሇ ሃገሩ አስተዲዲሪ የነበረው ኩርሺዴ ፖሻና የሱኒ 
ሃይማኖት ታዋቂ ሰዎች ግንባር ቀዯም የነበረው ሻይኩሌ ኢ እስሊም 
ነበሩ፡፡ በአጠቃሊይ በሕዝቡ ዓይን የትምህርቶቹ ትክክሇኝነት፣ ስሇእርሱ 
ስብዕና የመመርመር ፌሊጎት፣ ቀጥልም በእርሱ በራሱ የአኗኗር 
አርአያነት ብቻ ሳይሆን ነገር ግን እርሱን ሇመጎብኘት ወዯዚህ ሩቅ 
ወዯሆነው የኦቶማን መንግ ሥት ግዛት በሚጎርፈ ኢራናውያን 
የመንፇሣዊ ተጓዦች ሕይወት ውስጥ የተንጸባረቁ በመሆና ቸው 
ምክንያት ትክክሇኝነታቸው የተረጋገጠ ስሇሆነ ግዞተኛው(ባሃኦሊህ) 
የግብረገብነት መምህርና ብጹዕ ሰው መሆኑ ተረጋገጠ፡፡ 68 

 በኢራን ውስጥ እየተስፊፊ መሄደን የቀጠሇው የባሃኢ ንቅናቄ 
በኢራን ጎረቤትና ተፍካካሪ መንግሥታት ውስጥ እንዯዋና ተሰሚ 
ንቅናቄ አዴርጎ ራሱን ሇመመሥረት የጊዜ ጉዲይ ብቻ እንዯሚሆን 
የኢራንን አምባሳዯርና የሥራ ባሌዯረቦቹን አሳምነዋቸው ነበር፡፡ 
በመሆኑም ከእንግዱህ ወዱያ ከቱርኮችም ይሁን ከምዕራባውያን 
ታዋቂነትና ተሰሚት ካሊቸው ሰዎች ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት 
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ወዯሚያዯርጉበት ሩቅ ወዯሆነ ቅኝ ግዛት እንዱወሰደ የሚሇውን 
የአምባሳዯሩን ጥያቄ የሚዯግፌ አዱስና አጣዲፉ ማሳመኛ ሃሳብ 
ሇኦቶማን ቱርክ መንግሥት ቀረበ፡፡  

 የቱርክ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር የነበረው ፈአዴ ፖሻ 
ከአዴሪያኖፕሌ ጉብኝቱ ሲመሇስ ባሃኡሊህ በአካባቢው በሙለ አትርፍ 
ስሇነበረው ዝና የአቀረባቸው አዴናቆት የተመሊባቸው ዘገባ ዎቹ የኢራን 
አምባሳዯር ሇአቀረባቸው ሃሳቦች ተቀባይነት ማግኘት ክብዯት የሚሰጡ 
መስሇው ተገኙ፡፡ ስሇሆነም መንግሥቱ ሳይታሰብ በግዞተኞቹ ሊይ 
ጥበቅ እስራት ሇመጣሌ ወሰነ፡፡ አንዴ ቀን ያሇምንም ማስጠንቀቂያ 
የባሃኦሊህ ቤት በወታዯሮች ተከበበና ግዞተኞቹም ወዲሌታወቀ ቦታ 
ሇመሄዴ እንዱዘጋጁ ታዘዙ፡፡  

 ሇዚህ ሇመጨረሻ ግዞት የተመረጠሊቸው ሥፌራ በቅዴስት 
አገር (እሥራኤሌ) ጠረፌ ሊይ የምትገኝው የምሽግ ከተማ የነበረችው 
አቆር ነበረች፡፡ ፡በአየር ጠባይዋ ብሌሹነትና በርካታ ዓይነት በሽታዎች 
የሚገኙባት በመሆን በመሊው የኦቶማን ግዛቶች ውስጥ የታወቀችውና 
ሇአዯገኛ ወንጀሇኞች የተዘጋጀች የኦቶማን መንግሥት የሚጠቀምባት 
የቅጣት ሥፌራ ነበረች፡፡ እ.ኤ.አ. 1868 አቆር በመዴረስ ባሃኦሊህ፣ 
የቤተሰቡ አባሊትና ከእርሱ ጋር ተግዘው የነበሩት ተከታዮቹ በእዚያ 
እንዯ ምሽግ በሆነው እስር ቤት ውስጥ የሁሇት ዓመት ስቃይና 
ውርዯት ዯረሰባቸው፡፡ ከዚያም በአቅራቢያው በሚገኝ በአንዴ ነጋዳ 
ቤት ውስጥ በቁም እስረኝነት እንዱወሰኑ ተዯረጉ፡፡ ባሇስሌጣኖቹ 
የመንግሥት ሥርዓት ጠሊት፣ እንዱሁም አጸያፉና ወራዲ 
አስተሳሰቦችን የሚያሰራጩ “የኢራናውያን አምሊክ” ብሇው ከሰየሙት 
እንዱጠነቀቁ በሕዝብ የጸልት ስብሰባዎች ሊይ በመሇፇፊቸው አጉሌ 
አምሌኮ የተጠናወተው የአካባቢው ሕዝብ ግዞተኞቹን ሇረዥም ጊዜ 
እንዱሸሻቸው አዴርጎት ነበር፡፡ ከእነዚህ የግዞተኞች ቡዴን ውስጥ 
ከእጦትና ከዯረሱባቸው ላልች ሁኔታዎች የተነሳ ጥቂቶቹ ሞቱ፡፡ 69 

 መሇስ ብሇን ስንመሇከተው፣ የቅዴስት ሃገር ሇባሃኦሊህ 
መታሰሪያነት መመረጥ፣ ዓሊማቸው የእርሱን ሃይማኖታዊ ተሰሚነት 
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ሇማጥፊት በነበረው የቀሳውስትና የመንግሥት ጠሊቶቹ ግፉት ውጤት 
ነው ፡፡ ቅዯስት አገር ግን፣ የአምሊክን አንዴነት በሚዯግፈ በሦስት 
ታሊሊቅ ሃይማኖቶች፣ አምሊክና ሰው እንዯሚገናኙባት ነቁጥ የምትከበር 
ስትሆን፣ ሇብዙ ሺህ ዓመታት ሇሰው ዘር ተስፊ ሌዩ ስፌራ ይዛ 
እንዯነበረች ሁለ፣ በባሃኦሊህም ጊዜ እንዱሁ የተሇየ ስፌራ ይዛ ነበር፡፡ 
ባሃኦሊህ ቅዯስት አገር ሇመዴረስ ጥቂት ሳምንታት ብቻ ሲቀሩት 
የክርስቶስ ምፅዓት የተቃረበና የማይቀየር መሆኑን ያመኑ የጀርመን 
ኘሮቴስታንት ቴምፕሇር ንቅናቄ መሪዎች፣ በቀርሜልስ ተራራ ሥር 
እርሱን የሚቀበሌ አንዴ ሰፊሪ ቡዴን ሇመመስረት፣ ከአውሮፓ 
በመርከብ ጉዞ ጀመሩ፡፡ እነዚህም ከባህር ባሻገር በአቆር ከሚገኘው 
ከባሃኦሊህ እስር ቤት ጋር ትይዩ በሆነ ሥፌራ ሊይ ከመሠረቷቸው 
ትናንሽ ቤቶች የበሩ መቃኖች ሊይ የፃፎቸው “ጌታ ቅርብ ነው” 
የሚለት ፅሐፍች እስከዛሬ ዴርስ አለ፡፡ 70 

ባሃኦሊህ አዴሪያኖፕሌ እያሇ ሇገዢዎች መጻፌ የጀመራቸውን 
ተከታታይ ዯብዲቤዎች፣ በአቆርም ሆኖ መጻፈን ቀጠሇ፡፡ ብዙዎቹ 
ዯብዲቤዎች በገዢዎቹ ቸሌተኝነትና የተዛቡ የአገዛዝ ሁኔታዎች 
ምክንያት ስሇሚዯርስባቸው የአምሊክ ፌርዴ የተሰጡ 
ማስጠንቀቂያዎችን የያዙ ነበሩ፡፡ ማስጠንቀቂያዎቹ በሚያስገርም ሁኔታ 
ተፇጽመዋሌ፡፡ ሇምሳላ ጠቅሊይ ሚኒስቴር አሉ ፖሻ ሳይቆይ 
እንዯሚሻር፣ ሱሌጣኑም ከሥሌጣን እንዯሚወገዴና እንዯሚሞት፣ 
የቱርክም የአውሮፖ ግዛቶች እንዯሚታጡ የሚተነብይ መግሇጫ 
ሰጥቷቸውም ነበር፡፡ 71 

ሇንጉሠ ነገሥት ናፖሉዮን የተፃፇው ዯብዲቤ፣ በእርሱ ቅንነት 
ጉዴሇትና ስሌጣኑን ያሇአግባብ በመጠቀሙ… “ሇዚያ ሊዯረከው ቅጣት 
ይሆን ዘንዴ፣ መንግሥትህ ይመሰቃቀሊሌ፣ ግዛትህም ከእጆችህ 
ይወጣሌ… ”72በማሇት አስጠንቅቆት ነበር፡፡ ከዚህ መግሇጫ በኋሊ አንዴ 
ዓመት ባሌሞሊ ጊዜ ውስጥ ፇረንሳይ በጀርመን ጦር ተሸነፇች 
ናፖሉዮን ከስሌጣን ተወገዯ፡፡  
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በጳጳስ አገዛዝ ሥር የነበሩት ግዛቶች በአዱሱ የኢጣሉያን 
መንግሥት መወረርና የሮምም ወዯዚሁ መንግሥት መጠቃሇሌ 
ያስከተለት፣ በአውሮፓ በተከታታይ የተፇፀሙት ያሌተጠበቁ 
ዴርጊቶች ከመፇፀማቸው ከጥቂት ወራት በፉት ሇጳጳስ ፒየስ 9ኛ 
የተሊከው መግሇጫ ጳጳሱን እንዯሚከተሇው ያዘዋሌ፡- “መንግሥትህን 
ሇነገሥታት ተው፣ ፉትህንም ወዯእርሱ ወዯ አምሊክህ መንግሥት 
በማዞር፣ ከመኖሪያህ ውጣ…፡፡ አንተም ጌታህ ሆኖ እንዯነበረው 
ሁን…፡፡ በእውነቱ የመሰብሰቢያው ቀን መጥቷሌ፤ ሁለም ነገሮች 
ከእርስ በርሳቸው ተሇያይተዋሌ፡፡ እርሱ የመ ረጣቸውን በፌትሕ 
ማዴጋዎች ውስጥ አከማችቷሌ፣ ሇእሳት የሚገባውንም ወዯዚያው 
ጥልታሌ…” 73 

 በፇረንሳይና ጀርመን መካከሌ ተዯርጎ በነበረው ጦርነት፣ ጦር 
ሰራዊቶቹ ግሌፅ ዴሌ ተቀዲጅ ተው የነበረው ንጉስ ቀዲማዊ 
ዊሌሂሌም፣ በናፖሉዮንና በጦርነት ዴሌ አዴርገው በነበሩት በላልች 
ገዢዎች ሊይ የዯረሰውን አንዱያስተውሌ እና ኩራት ይህን ግሌጸት 
ከመቀበሌ አንዲይገ ታው፣ በእጅግ በጣም ቅደስ መፅሏፌ ውስጥ 
በባሃኦሊህ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶት ነበር፤ ይህንን ማስጠንቀቂያ 
እንዯማይቀበሌ ባሃኦሊህ አስቀዴሞ አውቆት የነበረ መሆኑን፡- 

“የራይን ወንዝ ዲርቻዎች ሆይ! የቅጣት ሰይፍች 
ስሇተመዘዙባችሁ፣ በዯም ተሸፌናችሁ አይተናችኋሌ፣ ላሊም 
ዙር ይኖራችኋሌ፡፡ ምንም እንኳ ዛሬ በዯመቀ ክብር ሊይ 
ብትሆ ኑም፣ የበርሉንንም ሇቅሶ እየሰማን ነው፡፡”74 

ሇንግስት ቪክቶሪያ75 እንዱሁም ሇአሜሪካ ገዢዎችና በዚያም 
ውስጥ ሇሚገኙ የሬፑብሉኮች ኘሬዚዯንቶች የተሊኩት ሁሇት ዋና ዋና 
መግሇጫዎች በጣም የተሇየ መሌእክት ይነበብባቸዋሌ፡፡ የመጀመሪያው 
ከእንግሉዝ መንግሥት ግዛቶች ሁለ ውስጥ ባርነትን በማጥፊት 
የታየውን የበር ከፊችነት ውጤት ሲያሞግስ፤ የህዝብ ውክሌና 
ያሇውንም የአስተዲዯር ሥርዓት ያመሰግናሌ፡፡ “የአምሊክን ቀን” 
በማወጅ የሚጀምረው የኋሇኛው መሌእክት፤ ከላልቹ ከማንኞቹም 
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መሌእክቶች ጋር ተመሳሳይነት በላሇው መሌኩ ፤ ስሌጣን ከመስጠት 
ባሊነሰ ሁኔታ በሚከተሇው ጥሪ ይዯመዴማሌ፡- 

“የተሰበሩትን በፌትሕ እጆች ጠግኑ፤ የተንሰራፈትንም 
ጨቋኞች በጌታችሁ፣ በትእዛዝ ሰጪው፣ በፌጹም ጠቢቡ በትር 
ሰባብሩ፡፡”76 

 

ሃይማኖት እንደብርሃንና እንደጨለማ 

ባሃኦሊህ ከአዯረጋቸው ውግዘቶች ሁለ ይበሌጥ ከባዴ የሆነው 
ውግዘት በመሊው ታሪክ ውስጥ የተዯራጀ ሃይማኖት በሰው ዘርና 
በአምሊክ ግሌጸቶች መካከሌ ባቆማቸው መሰናክልች ሊይ ያዯረገው 
ውግዘት ነው፡፡ በወቅቱ በሰፇነው ከንቱ አምሌኮ የተቀሰቀሱና 
በማያሰፇሌግ ተግባር ሊይ በባከነ የአእምሮ ችልታ የታነጹ ቀኖናዎች፣ 
በሁለ ጊዚያት ዓሊማው መንፇሣዊና ሥነ-ምግባራዊ በነበረው 
በመሇኮታዊ ሂዯት ሊይ ተዯጋጋሚ ጫና አዴርሰዋሌ፡፡ የማኅበረሠብን 
ሕይወት ሇማጠናከር ዓሊማ የተገሇጹት የማህበራዊ የእርስ በርስ 
ግንኙነት ህግጋት፣ እንዱጠቀሙት ታስበውሇት በተገሇጹሇት ህብረተሰብ 
ሊይ ሸክም ሇሆኑት ሇኋሊቀር ሃይማኖታዊ መርሆዎችና የአሰራር 
መዋቅሮች መሠረት ተዯረጉ፡፡ የሰው ዋና መሣሪያ የሆነው የማሰብ 
ችልታውም ሆን ተብል እንዱሰናከሌ ተዯርጓሌ፤ ይህም የሰሇጠነ 
አኗኗር በሚመካባቸው በእምነትና በሳይንስ መካከሌ መግባባት ሉዯረግ 
ሇሚችሇው ውይይት መሰናክሌ ፇጥሯሌ፡፡  

የዚህ አሳዛኝ ውጤት በመሊው ዓሇም የሃይማኖትን ዓሊማ 
አጎዯፇ፡፡ ከዚህም እጅግ የባሰው የተዯራጀ ሃይማኖት ራሱ በዓሇም 
ሕዝቦች መካከሌ መርዘኛ የጥሊቻና የጦርነት መንስዔ መሆኑ ነው፡፡ 
ባሃኦሊህ “ጭፌን የሃይማኖት አክራሪነትና ጥሊቻ አመጻቸውን ማንም 
ሉያጠፊ የማይችሌ ዓሇምን የሚያወዴሙ እሳቶች ናቸው፡፡ የሰውን ዘር 
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ከዚህ አውዲሚ መቅሰፌት ሉያዴነው የሚችሇው የመሇኮታዊ ኃይሌ 
እጅ ብቻ ነው”77 በማሇት ከአንዴ ምዕተ-ዓመት በፉት አስጠንቅቆ 
ነበር፡፡  

አምሊክ ሇዚህ አሳዛኝ ሁኔታ በኃሊፉነት የሚጠይቃቸው፣ 
እነዚያን በመሊው ታሪክ ውስጥ ስሇእርሱ እንዯሚናገሩ ራሳቸውን 
የሚቆጠሩትን የሰው ዘር ሃይማኖታዊ መሪዎችን ነው በማሇት 
ባሃኦሊህ የገሌጻሌ፡፡ የአምሊከን ቃሌ ሇግሊቸው የማዴረግና ማብራራቱን 
ሇራሳቸው ክብር ማሳዯጊያ የማዴረግ ሙከራዎቻቸው ከባዴ እንቅፊቶች 
ናቸው፡፡ ብዙዎቹ ይህን ዓሊማቸውን ሇማስፇጸም የአምሊክ 
መሌእክተኞች በሚከሰቱበት ጊዜ እጆቻቸውን በእነርሱ ሊይ ሇማንሳት 
አሊመነቱም፡- 

“የሥሌጣንን ሌጓሞች በጠንካራ መዲፊቸው ውስጥ ስሇያዙ 
የሃይማኖት መሪዎች በየ ዘመኑ ሕዝቦቻቸው ወዯ ዘሇአሇማዊ 
ዯህንነት ዲርቻዎች እንዲይዯርሱ ከሌክሇዋቸዋሌ፡፡ አንዲንድች 
ሇመሪነት ባሊቸው ጉጉት ላልች ዯግሞ በእውቀትና በመረዲት 
ችልታ ማነስ ምክንያት ሇሕዝቡ መነፇግ መንስኤዎች ነበሩ፡፡ 
በውሳኔአቸውና በሥሌጣናቸው እያንዲ ንደ የአምሊክ ነብይ 
ከመስዋዕትነት ጽዋ ጠጥቷሌ….”78 

ባሃኦሊህ ሇሁለም እምነቶች ቀሳውስት በጻፇው አንዴ 
መሌእክት ውስጥ ቀሳውስት በታሪክ ውስጥ በእንዝህሊሌነት ይዘውት 
ስሇነበረው ሃሊፉነት ያስጠነቅቃቸዋሌ፡- 

“እናንተ እንዯ ምንጭ ናችሁ፡፡ ምንጩ ቢሇወጥ ከዚያ 
የሚወጡ ወንዞችም ይሇወጣለ፡፡ አምሊክን ፌሩ፣ እርሱን 
ከሚከተለትም ሁኑ፡፡ እንዱሁም የሰው ሌቦና ቢበሊሽ የአካለም 
ክፌልች የተበሊሹ ይሆናለ፡፡ በዚሁ ዓይነት የአንዴ ዛፌ ሥሩ 
ቢበሊሽ ቅርንጫፍቹም ቅጠልቹም ፌሬዎቹም የተበሊሹ 
ይሆናለ፡፡”79 
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የሃይማኖታዊ ወግ አጥባቂነት በመሊው ዓሇም ከዋና ዋናዎቹ 
ኃይልች አንደ በነበረበት ጊዜ የተገሇጹት እነዚህ የባሃኦሊህመግሇጫዎች 
ራሳቸው ይህ ሥሌጣን በሚገባ ማክተሙን የቀ ሳውስትም መዯብ 
ከእንግዱህ ወዱያ በዓሇም ታሪክ ውስጥ ምንም ማኅበራዊ ሚና 
እንዯማይኖረው አውጀው ነበር፡- “የካህናት ሠራዊት ሆይ! ከአሁኑ 
ጀምሮ ሇወዯፉቱ የምንም ዓይነት ሥሌጣን ባሇቤት አትሆኑም…፡፡”80 
ከእስሊም ካህናት መካከሌ ሇአንዴ በተሇየ ሁኔታ ቂመኛና ተቃዋሚ 
ሇነበረ ካህን ባሃኦሊህ እንዱህ ብልት ነበር፡- “አንተ ሌክ በተራራ ሊይ 
ገና ጨርሶ እንዲሌጠፊ የፀሏይ ብርሃን ዯብዛ ነህ፡፡ የሁለ ባሇቤት 
በሆነው በእጅግ በጣም ከፌተኛው አምሊክ እንዯታዘዘው በፌጥነት 
ዯብዝዞ ይጠፊሌ፡፡ የአንተና የመሰልችህ ክብር ተገፎሌ…”81 

እነዚህ መግሇጫዎች የሚያወግዙት የሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ 
መዋቅርን ሳይሆን እነዚህ መዋቅሮች ያሇአግባብ ጥቅም ሊይ 
የሚውለበትን ሁኔታ ነው፡፡ የባሃኦሊህ ጽሐፍች ምስጋናቸውን 
የሚገሌጹት የተዯራጀ ሃይማኖት ሇሥሌጣኔ ሊበረከተው ታሊቅ 
አስተዋጽኦ ብቻ ሳይሆን የሁለም እምነቶች ቀሳውስትና ሃይማኖታዊ 
ሥርዓቶች ሇሰው ዘር ያሳዩ ከነበረው መስዋዕትነትና ፌቅር ዓሇም 
ሇአገኛቸው ጥቅሞች ጭምር ነው፡- 

“እነዚያ በእውነቱ በዕውቀትና በመሌካም ጠባይ ጌጥ ያጌጡት 
ካህናት…በእርግጥ ሇዓሇም አካሌ እንዯ እራስ፣ ሇብሔሮችም 
እንዯ ዓይኖች ናቸው…”82 

 ይሌቁንም ሇሁለም ሕዝቦች ሇአማኞችም ሇማያምኑትም 
ሇቀሳውስትም ሇተራውም የቀረበው ጥያቄ ሃይማኖታዊ ስሜት 
በአጠቃሊይ በመርከሱ ምክንያት በዓሇም ሊይ አሁን እየዯረሱ ያለትን 
ሁኔታዎች እንዱገነዘቡ ነው፡፡ ካሇፇው ምዕተ-ዓመት ጀምሮ ባሇው ጊዜ 
ውስጥ የሰው ዘር ከአም ሊክ እየራቀ መሔዴ ምክንያት የሥነ-ምግባር 
ሕይወት መሠረት ራሱ ፇራርሷሌ፡፡ ሇሰው ዘር የኑሮ መመሪያዎች 
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ዕዴገትና ተግባራዊነት መቀጠሌ መሠረታዊ አስፇሊጊ ነገሮች የሆኑት 
የነፌስ ተፇጥሮአዊ ኃይልች በጠቅሊሊው ተትተዋሌ፡-  

“…የኢአምሊኪነት ዝገት የኅብረተሰቡን ሕይወት እየቦረቦረ 
ነው፤ ከከፌተኛ ግሌጸቱ የሕይወት መዴኃኒት በስተቀር ላሊ ምን 
ሉያጸዲውና ሉያዴሰው ይችሊሌ? ...እንዱህ ያሇውን ታሊቅና ዘሊቂ 
ሇውጥ ሇማስገኘት አስፇሊጊው ሌዩ ችልታ ተሰጥቶኛሌ ሇማሇት 
የሚችሇው የአምሊክ ቃሌ ብቻ ነው፡፡” 83 

 

የዓለም ሰላም 

በተከታታይ ከተፇጸሙት ታሪካዊ ሁኔታዎች አኳያ፣ በዚህ 
ወቅት የተጻፈት የባሃኦሊህ ጽሐፍች ማስጠንቀቂያዎችና ጥሪዎች 
ጥሌቅ ስሜት ይቀሰቅሳለ፡- 

“እናንተ በየአገሩ የተመረጣችሁ የሕዝብ እንዯራሴዎች ሆይ!... 
ዓሇም ሲፇጠር ሙለና ፌጹም ሆኖ ሳሇ፣ በሌዩ ሌዩ ምክንያት 
በአዯገኛ ሕመምና በሽታዎች እንዯተሰቃየ፣ እንዯ ሰው አካሌ 
ቁጠሩአት፡፡ ሇአንዴ ቀን እንኳ እረፌት አሊገኘችም፤ 
እንዱያውም ሇግሌ ፌሊጎ ታቸው ብቻ ሙለ ነፃነት በሰጡና 
በጣም በተሳሳቱ መሃይማን ሏኪሞች እጅ በመውዯቋ በሽታዋ 
እየጠና ሄዶሌ…” 

“በዛሬው ጊዜ በኩራት ሰክረው፣ እንኳንስ እንዱህ ያሇውን 
አስጨናቂና ተፇታታኝ ግሌጸት ቀርቶ ሇራሳቸው ይበሌጥ 
ጠቃሚ የሆነውን በግሌጽ ሇማስተዋሌ በማይችለ ገዢዎች እጅ 
ወዴቃ እናያታሇን፡፡ …”84 

“ይህ ምዴር ታሪኳን የምትዘረዝርበት ቀን ነው፡፡ ሇመገንዘብ 
ብትችለ ኖሮ ሸክሟ በዯሌ ፇጻሚዎቹ ናቸው…”85 
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“ሰው ሁለ የተፇጠረው ያሇማቋረጥ እያዯገ የሚሄዯውን 
ሥሌጣኔ ወዯፉት ሇማራመዴ ነው፡፡ ፌጹም ኃያለ 
ይመሰክርሌኛሌ፡- እንዯደር አራዊት መሆን ሇሰው ተገቢ 
አይዯሇም፡፡ እነዚያ ሇክብሩ የሚስማሙት ምግባሮች ቻይነት፣ 
ምህረት፣ ሇሁለም ሕዝቦችና ዘሮች ርኅራሄና ፌቅራዊ ዯግነት 
ማሳየት ናቸው….”86 

“በዚህ ዘመን አዱስ ሕይወት በመሊው የምዴር ሕዝቦች 
መካከሌ እየተንቀሳቀሰ ነው፤ ሆኖም ምክንያቱን የተገነዘበ፣ 
መነሻውንም ያስተዋሇ ማንም የሇም፡፡ …”87 

“በሁለም ነገር መጠነኛነት የሚፇሇግ ነው፡፡ ማንኛውም ነገር 
ከመጠኑ እንዱያሌፌ ከተዯረገ፣ የክፈ ነገር ምንጭ 
ይሆናሌ…በምዴር ውስጥ እንግዲና አስገራሚ ነገሮች ይገኛለ፤ 
ነገር ግን ከሰዎች አእምሮና ግንዛቤ ተዯብቀዋሌ፡፡ እነዚህ 
ነገሮች የመሊውን ምዴር ከባቢ አየር የመሇወጥ ችልታ 
ስሊሊቸው መራዥነታቸው ሇሕይወት አዯገኛ ይሆናሌ…”88 

 ሇጠቅሊሊው የሰው ዘር በተሊሇፈትም ጽሐፍች ባሃኦሊህ “ታሊቁ 
ሰሊም” ብል ወዯሚጠራው እርምጃዎች እንዱወሰደ በጥብቅ ሲያሳስብ 
እንዱህ ይሊሌ፡- 

“… ሰፉና ሁለን አቀፌ የሰዎች ጉባዔ የማዴረግ ፌጹም 
አስፇሊጊነት ሁሇንተናዊ ግንዛቤ የሚያገኝበት ጊዜ መምጣት 
አሇበት፡፡ በዚህ ጉባዔ የምዴር ገዥዎችና ነገሥታት መገኘት 
አሇባቸው፡፡ በውይይቱም በመሳተፌ በሰዎች መካከሌ ታሊቁ 
የዓሇም ሰሊም መሠረቶች የሚጣለበትን መንገድችና ዘዳዎች 
መቀየስ ይገባቸዋሌ፡፡ እንዱህ ያሇው ሰሊም ኃያሊን 
መንግሥታት ሇምዴር ሕዝቦች ሰሊም ሲለ በመካከሊቸው ሙለ 
በሙለ ሇመስማማት እንዱወስኑ ይጠይቃሌ፡፡ ማንኛውም 
ንጉሥ በላሊው ሊይ ጦር መሣሪያ ቢያነሳ፣ ሁለም በአንዴነት 
ተነስተው እርሱን መግታት አሇባቸው፡፡ ዯህንነት ሇመጠበቅና 
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በየሃገሮቻቸውም ውስጣዊ ሥርዓት ሇማስከበር ዓሊማ በቀር 
ምንም ጦር መሣሪያ አያስፇሌጋቸውም፡፡ የዓሇም ሕዝቦች ሁለ 
አንዴ ዓሇምአቀፊዊ የጋራ ቋንቋና የጋራ ፉዯሌ አንዱኖራቸው 
የሚወስኑበት ቀን እየተቃረበ ነው፡፡ ይህ ሲፇጸም አንዴ ሰው 
ወዯ ማንኛውም ከተማ ቢጓዝ ሌክ ወዯ ራሱ ቤት እንዯሚገባ 
ይሆናሌ… ዛሬ ሇመሊው የሰው ዘር አገሌግልት ራሱን የሚሰጥ 
ሰው በእውነቱ ሰው ነው፡፡ … ክብር የራሱን አገር ሇሚወዴ 
አይዯሇም፤ ይሌቁንም መሊውን ዓሇም ሇሚወዴ እንጂ፡፡ ፡ምዴር 
አንዴ አገር ናት፤ የሰውም ዘሮች ዜጎችዋ ናቸው፡፡”89 

 

“በራሴ ፍላጎት አይደለም” 

ባሃኦሊህ በሲያህ ቻሌ(ጥቁር ጉርጓዴ) ውስጥ ስሇመታሰሩ፣ በንጉሱ እጅ 
ስሇዯረሰበትና ስሇ ላልች ግፍች ምንም ዓይነት ግሳጼ ከማዴረግ 
በሚቆጠበው፣ ሇኢራኑ ገዢ፣ ሇናስረዱን ሻህ በተጻፇው ዯብዲቤው 
እርሱ በመሇኮታዊ እቅዴ ውስጥ ስሇራሱ ሚና ይናገራሌ፡- 

“እነሆ ፌጹም ክብር የተመሊው አምሊክ እስትንፊስ በሊዬ ሊይ 
እስከአረበበና የነበረውን ዕውቀት ሁለ እስከአስተማረኝ ዴረስ፣ 
እኔም እንዯላሊው ሰው በአሌጋዬ ሊይ ሳንቀሊፊ ነበር፡፡ ይህ 
ነገር ከእርሱ ፌጹም ኃያሌና ሁለን አዋቂ ከሆነው አምሊክ 
እንጂ ከእኔ አይዯሇም፡፡ በሰማይና በምዴር መካከሌ ዴምጼን 
አሰማ ዘንዴ አዘዘኝ፣… በዚህም ምክንያት አስተዋይ ሌቦና 
ያሇውን ሁለ ያስሇቀሰው ዴርጊት ተፇጸመብኝ፡፡ በጊዜው 
በነበሩት ጠቢባን መካከሌ ሰፌኖ የነበረውን ዕውቀት 
አሌቀሰምኩም፤ ወዯ ትምህርት ቤቶቻቸውም አሌገባሁም፡፡ 
ከእነዚያ በሃሰት ከሚናገሩት አሇመሆኔ ይረጋገጥሌህ ዘንዴ 
በኖርኩበት ከተማ ያለትን ጠይቅ…”90 
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ባሃኦሊህ መሊ ሕይወቱን የሰጠሇት፤ …የሌጁን91 ሕይወትና 
ቁሳዊ ሃብቱን በሙለ ያጣ ሇት፣ ጤንነቱን ያቃወሰውና እስራት፣ 
ግዞትና ውርዯት ያዯረሰበት ተሌዕኮው በፇቃደ የጀመረው አሌነበረም፡፡ 
እርሱ ስሇገሇጸውም የአምሊክ ተሌዕኮ “በራሴ ፌሊጎት አይዯሇም” ሲሌ 
ያብራራሌ፡፡  

“… ሕዝብ ሆይ፣ የአምሊክን የመጨረሻ ፇቃዴና ዕቅዴ 
በመዲፋ ውስጥ የያዝኩ ይመስሊ ችኋሌን?... የአምሊክ እምነት 
የመጨረሻው ዕዴሌ በራሴ እጅ ቢሆን ኖሮ ሇአንዴ አፌ ታም 
እንኳ ቢሆን ራሴን ሇእናንተ ሇመግሇጽ ከቶ ባሌፇቀዴኩ፤ 
እንዱሁም አንዴ ቃሌ እንኳ ከከናፌሮቼ እንዱወጣ ባሊዯረግሁ 
ነበር፡፡ ሇዚህም በእውነቱ አምሊክ ራሱ ምስክር ነው፡፡”92 

 ሇአምሊክ ጥሪ ያሇማወሊወሌ ራሱን ከሰጠ በኋሊ፣ እርሱ በሰው 
ዘር ታሪክ ውሰጥ እንዱያከናውን ስሇተጠራበትም ሚና የዚሁኑ ያህሌ 
ምንም ጥርጣሬ አሌነበረውም ነበር፡፡ ሇፌጻሜው ዘመን እንዯአምሊክ 
ክስተትነቱ በአሇፈት ቅደሳት ጽሐፍች ሁለ ውስጥ ያ ተስፊ 
የተሰጠው “የብሔሮች እሾት” “የክብር ንጉሥ” ነው፡፡ ሇክርስትና 
ሃይማኖት፣ “የክርስቶስ በአብ ክብር ተመ ሌሶ መምጣት፤” ሇእስሇምና 
“ታሊቁ አዋጅ” ሇቡዴሂስት ሃይማኖት “ማይትሪያ(Maitreya) ቡዴሃ” 
ሇሂንደ ሃይማኖት፣ “አዱሱ የክርሽና መመሇስ” ሇዞራስተራዊያን 
ሃይማኖት “የሻህ ባህራም መምጣት”ነው፡፡ 93 

 እርሱ ሌክ ከእርሱ በፉት እንዲሇፈት የአምሊክ ክስተቶች 
የአምሊክ ዴምጽና የዚያ ዴምጽም ሰብዓዊ ቦይ ነው፡-  

“…በመካከሊችሁ አንዲንድች አምሊክ ነኝ ያሇው እርሱ ነው 
ብሊችኋሌ፡፡ በአምሊክ! ይህ ሙለ በሙለ የውሸት ሏሜት 
ነው፡፡ እኔ ግን በእርሱና በምሌክቶቹ… ያመንኩ አንዴ 
የአምሊክ አገሌጋይ ነኝ፡፡ ከእርሱ በቀር ላሊ አምሊክ እንዯላሇ 
ላልች ሁለ በእርሱ ትእዛዝ እንዯ ተፇጠሩ፣ በፇቃደም ሥራ 
አማካይነት እንዯቀረጹ አንዯበቴም፣ ሌቤም፣ ውስጣዊውና 
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ውጫዊው ሕያውነቴም ይመሰክራለ፡፡ … እኔ ያ አምሊክ 
በበረከቱ አማካይነት የሇገሰኝን ችሮታዎች በሰፉው 
የሚያሰራጨው ነኝ፡፡ ኃጢአቴ ይህ ከሆነ እንግዱህ እኔ 
በእውነቱ ከኃጢአተኞች የመጀመሪያው ነኝ፡፡ …”94 

 
 
የአምላክ ቃል ኪዳን ከሰው ዘር ጋር 

 ባሃኦሊህ በመጨረሻ እ.ኤ.አ. በ1877 ከአቆር የወህኒ ቤት 
ከተማ ጥብቅ እስራት ወጥቶ ከከተማው በስተሰሜን በኩሌ ጥቂት 
ማይልች ርቆ ወዯሚገኘው “ማዝራእይ” ወዯሚባሇው ወዯ አንዴ 
አነስተኛ ቤት ከቤተሰቡ ጋር ተዛወረ፡፡ 95ባሃኦሊህ በማዝራይ ሇሁሇት 
ዓመታት ከቆየ በኋሊ ሇእርሱና ሇሰፉ የቤተሰቡ አባሊት ሌጁ አብደሌ 
ባሃ፣ ወዯተከራየሇት በአትክሌቶች ወዯተከበበ ሰፉ መኖሪያ ቤት፣ ወዯ 
ባህጂ96 ተዛወረ፡፡ የተቀረውን የአስራ ሁሇት ዓመታት የሕይወት 
ዘመኑን ስፊት ያሊቸውን የመንፇሣዊና የማኅበራዊ ጉዲዮች ጽሐፍቹን 
በመግሇጽና ከኢራንና ከላልች አገሮች ሇመንፇሣዊ ጉዞአቸው ታሊቅ 
ችግር እያሳሇፈ ይጎርፈ የነበሩትን ባሃኢ ተሳሊሚዎች በመቀበሌ ሊይ 
አዋሊቸው፡፡  

 በመካከሇኛው ምሥራቅ ውስጥ የእርሱን መሌእክት ተቀብሇው 
በነበሩት መካከሌ፣ የማኅበራዊ ሕይወት አስኳሌ ቅርጽ በመያዝ ሊይ 
ነበር፡፡ ሇማኅበረሰቡም መመሪያ ባሃኦሊህ በጽሐፍቹ ውስጥ የሚገኙትን 
መሠረታዊ መርሆዎች ወዯ ተግባር ሇመተርጎምና ተጨባጭ ውጤት 
እንዱያስገኙ ሇማዴረግ የተነዯፈ የሕግጋትና የተቋማት ሥርዓት 
ገሇጸ፡፡97 ሥሌጣን በዱሞክራሲያዊ የምርጫ ሥርዓት፣ በመሊው 
ኅብረተሰብ ሇሚመረጡ የመማክርት ጉባዔዎች ተሰጥቷሌ፤ የካህናት 
መዯብ እንዲይፇጠር አንቀጾች ተዯርገውሇታሌ፤ እንዱሁም ሇምክክርና 
ሇቡዴን ውሳኔ አሰጣጥ የተነዯፈ መሠረታዊ መመሪያዎች ተገሌጸዋሌ፡፡  
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ባሃኦሊህ፤ እርሱን ሇማግኘት ከበቁት ጥቂት ምዕራባውያን መካከሌ 
አንደንና ስሇእርሱም የጽ ሐፌ መግሇጫ በመተው ብቸኛ የሆነውን 
ጎብኚውን … በባህጂ ተቀበሇ፡፡ ጎብኚውም በመጀመሪያ የባብና 
የተከታዮቹ አስዯናቂ የጀግንነት ታሪክ ትኩረቱን የሳበው በዚያን ጊዜ 
ታዋቂነት በማግኘት ሊይ የነበረ ወጣት የኬምብሪጅ ዩኒቨርስቲ 
የምሥራቅ ጥናት ኘሮፋሰር የነበረው ኤዴዋርዴ ግራንቪሌ ብራውን 
ነበር፡፡ ስሇ ባሃኦሊህም እንዱህ ይሊሌ፡- 

“… ምንም እንኳ የት እንዯምሄዴና ማንን እንዯማይ ትንሽ 
ብጠራጠርም (በቅዴሚያ የተሰጠኝ ማብራሪያ ስሊሌነበረ)፣ 
አዴናቆትና ፌርሏት ከተመሊበት ዴንጋጤ ጋር በክፌለ ውስጥ 
ሰው መኖሩን በግሌጽ ከመገንዘቤ በፉት አንዴ ወይም ሁሇት 
ሴኮንድች አሇፈ፡፡ መከዲው ከግዴግዲው ጋር በተገናኘበት 
ማእዘን አጠገብ አንዴ አስዯናቂና የተከበረ ስብእና ተቀምጦ 
ነበር፡፡ … የእርሱን፣ እይታዬን ያተኮርኩበትን ገጽታ፣ ምንም 
እንኳ ሌገሌጸው ባሌችሌም፣ በፌጹም ሌረሳው አሌችሌም፡፡ 
እነዚያ ጠሌቀው የሚያዩ ዓይኖች፣ የሰውን ነፌስ የሚያነቡ 
ይመስሊለ፤ በዚያ በሰፉው ግንባር ሊይ ኃይሌና ሥሌጣን 
ይታይበታሌ፡፡ … በዚያ ነገሥታት ቢቀኑበት፣ ንጉሠ 
ነገሥታትም በከንቱ ቢሹት ሉያገኙት የማይችለትን 
ታማኝነትና ፌቅር ባተረፇው ፉት እጅ ስነሳ ከማን ፉት 
እንዯቆምኩ መጠየቅ አሊሻኝም፡፡ ሇዘብ ባሇና ክብር በተመሊው 
ዴምጽ እንዴቀመጥ ከጋበዘኝ በኋሊ ንግግሩን በመቀጠሌ፡-  

“ሇዚህ ስሇበቃህ ሇአምሊክ ምስጋና ይዴረሰው!... እስረኛና 
ስዯተኛ ሇማየት መጥተሃሌ… እኛ የምንፇሌገው የዓሇምን 
ዯህንነትና የብሔሮችን ዯስታ ብቻ ነው፤ ግን እስራትና ከአገር 
መባረር እንዯሚገባው እንዯ ጠብ ቆስቋሽና እንዯ አመጽ አነሳሽ 
ሰው ቆጠሩን፡፡ አገሮች ሁለ በእምነት አንዴ እንዱሆኑና 
ሰዎችም ሁለ እንዯወንዴማማቾች እንዱተያዩ፣ በሰው ሌጆች 
መካከሌ የፌቅርና የአንዴነት ሰንሰሇት እንዱጠናከር፣ 
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የሃይማኖት መከፊፇሌ እንዱወገዴና የዘር ጥሊቻ ፇጽሞ 
እንዱጠፊ ዓሊማችን ነው፡፡ ይህ ምን የሚጎዲ ነገር አሇበት?... 
ሆኖም ይህ ሁለ ይፇጸማሌ፤ እነዚህ ፌሬ ቢስ ብጥብጦችና 
አጥፉ ጦርነቶች አሌፇው እጅግ በጣም ታሊቁ ሰሊም 
ይመጣሌ፡፡”… ከባሃኦሊህ የሰማኋቸው ቃሊት ከብዙ በጥቂቱ 
እንዯማስታውሰው እነዚህ ናቸው፡፡ ይህ ትምህርት ሞትንና 
እስራትን የሚያስከትሌ ወይም በዓሇም ተሰራጭቶ ዓሇምን 
የሚጠቅም ወይም የሚጎዲ እንዯሆነ አንባቢ ያመዛዝን፡፡”98  
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ማስታወሻዎች 

1. ባሃኦሊህ (የአምሊክ ክብር) ሲወሇዴ የተሰጠው ስሙ ሁሴን ዓሉ ነበር፡፡ ስሇ ባብና 
ስሇባሃኦሊህ ተሌዕኮ ከተጻፈት መጻሕፌት ትክክሇኝነቱ አስተማማኝ መጽሏፌ በሾጊ 
ኤፋንዱ የተጻፇ “ጎዴ ፖስስ ባይ” (ትርጉሙ አምሊክ በጎናችን ሲያሇፌ) የሚባሇው 
ነው፡፡”God Passes By, by Shoghi Effendi, (Wilmette aha’I Publishing 
Trust, 1980) 

ሇባሃኦሊህ ሕይወት ታሪክ ጥናት፣ በሃሰን ባለዚ የተጻፇው “ባሃኦሊህ ዘኪንግ ኦቭ 
ግልሪ (ትርጉሙ “ባሃኦሊህ የክብር ንጉሥ”) በሚሌ ርዕስ የታተመውን መጽሏፌ 
መመሇከት ይቻሊሌ፡፡ Baha’u’llah The King of Glory (Oxford, George 
Roland, 1980) 

የባሃኦሊህ ጽሐፍች በአራት ቅጾች በአዱብ ታህርዛዳ “ዘ ሬቬላሽን ኦቭ ባሃኦሊህ” 
(ትርጉም “የባሃኦሊህ ግሌጸት”) በሚሌ ርዕስ በተጻፈት መጻሕፌት በሰፉው 
ተተንትነዋሌ፡፡ “The Revelation of baha’u’llah” (Oxford: George Roland, 
1975) 

2. 1988 የወጣው ኢንሳይክልፒዱያ ብሪታኒካ ዓመታዊ መጽሏፌ፣ ምንም እንኳ 
የባሃኢ የዓሇም ኅብረተሰብ ብዛት ወዯ አምስት ሚሉዮን ብቻ ቢሆንም፣ የባሃኢ 
እምነት ከአሁኑ ከክርስትና ሃይማኖት ቀጥል በምዴር ሊይ በስፊት የተሰራጨ 
ሃይማኖት መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ ዛሬ የባሃኢ ብሄራዊ መንፇሣዊ ጉባዔዎች በ155 
ብሔሮችና በታወቁ ነፃ የምዴር አገሮች ውስጥ ይገኛለ፤ በአካባቢም ዯረጃ 17,000 
በምርጫ የተቋቋሙ መንፇሣዊ ጉባዔዎች ተግባራቸውን በማከናወን ሊይ ይገኛለ፡፡ 
2,112 ብሔረሰቦችና በጎሳዎች በእምነቱ ውስጥእንዯተወከለ ተገምቷሌ፡፡  

3. የአርኖሌዴ ቆይንቢ መጽሏፌ “ኤ እስተዱ ኦቭ ሂዝትሪ” A study of History, 
Vol. VIII (London: Oxford, 1954)p.117 

4. ባብ (ትርጉሙም በር) ሲወሇዴ የሰጠው ስሙ ስይዴ ዓሉ ሙሏመዴ የነበረው 
በ1819 በኢራን አገር በሺራዝ ከተማ ተወሇዯ፡፡  

5. እርሱ “አምሊክ የሚከስተው” እንዯሚመጣ የሚናገሩ፣ በባብ ጽሐፍች ውስጥ 
የሚገኙት ጥቅሶች በምሳላያዊ አነጋገር “ዓመተ ዘጠኝ” እና “ዓመተ አስራ ዘጠኝ” 
(ከ1844 ጀምሮ በጨረቃ የዓመት አቆጣጠር ሲሰለ በግምት 1852 እና 1863 ) 
የሚጠቅሱት ጭምር ይገኙባቸዋሌ፡፡ ባብ በአንዲንዴ ወቅቶች እነርሱ ራሳቸው 
እርሱን አምሊክ የሚከስተውን አውቀው እንዯሚቀበለና እንዯሚያገሇግለት 
ሇአንዲንድቹ ተከታዮቹ ነግሮአቸው ነበር፡፡  
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6. የባብ መሌእክት እወጃ፤ አብዛኞቻቸው ቀዴሞ ወጣት የቤተክህነት ተማሪዎች 
በነበሩት፣ የጋሇ ፌሊጎት በነበሩአቸው ተከታዮቹ በየመስኮችና በየሕዝብ 
መሰብሰቢያዎች ውስጥ ይካሄዴነበር፡፡ የእስሊም ካህናት የሕዝብን ተቃውሞ 
በማነሳሳት ምሊሽ ሰጡ፡፡ ክፊቱ እነዚህ ዴርጊቶች በንጉሥ ሙሏመዴ ሻህ መሞትና 
ስሇተተኪው ማንነት ሲካሄዴ በነበረው ትግሌ ምክንያት ተፇጥረው ከነበሩት 
የፖሇቲካ ችግሮች ጋር ተገጣጥሞ ነበር፡፡ ከዚያም በባቢ ጥብቅ አስተማሪዎች ሊይ 
የንጉሣዊ መንግሥቱን ጦር ሠራዊት ያዘመቱት እነዚያ ተሳክቶሊቸው ትግለን 
በአሸናፉነት ያሇፈት የሌጅ ንጉሥ የናስረዱን ሻህዯጋፉ የነበረው ቡዴን መሪዎች 
ነበሩ፡፡ ባቢዎቹ ከእስሌምና አስተሳሰብ የመጡና ራሳቸውን ሇመከሊከሌ መንፇሣዊ 
መብት እንዲሊቸው የሚያምኑ ስሇነበሩ፤ በጊዜያዊ መጠሇያዎች ዙሪያ መሽገው ብዙ 
ዯም የተከፇሇበት ወረራ ሇረዥም ጊዜ ተቋቋሙ፡፡ በመጨረሻ ተሸንፇው ከተፇጁና 
በባብም ሊይ የሞት ፌርዴ ከተፇረዯበት በኋሊ ሁሇት አእምሮአቸው የተነካ ባቢ 
ወጣቶች ባዯረጉት ያሌተሳካ የግዴያ ሙከራ ንጉሱን በሕዝብ አውራ መንገዴ ሊይ 
አቁመው ሇአሞራዎች መግዯያ በተሠሩ ጥይቶች ተኮሱበት፡፡ ከምዕራባውያን 
ኤምባሲዎች ተቃውሞዎችን ሇቀሰቀሱት ከላልች ሁለ ሇባሱ የባቢዎች መፇጀት 
ምክንያት የሆነው ይህ ዴርጊት ነው፡፡ ሇዚያን ጊዜ ዝርዝር ታሪክ ዯብሉዩ ሃቸር 
ኤንዴ ዱ ማርቱን፣“ዘ ባሃኢ ፋዝ፡- ዘ እመርጅንግ ግልባሌ ሬሉጅን (“ትርጉም 
የባሃኢ እምነት ብቅ በማሇት ሊይ የሚገኝ የዓሇም ሃይማኖት”) የሚባሇውን 
መጽሏፌ ተመሌከት፡፡ The baha’I Faith The Emerging Global Religion, 
(San francisco harper and Row, 1985)pp. 6-32 

7. ሇእነዚህ ዴርጊቶች ዝርዝር መግሇጫ “ጎዴ ፖስስ ባይ” (1)…* ምዕራፌ 1-4 
ተመሌከት፡፡ በባቢ ንቅናቄ የምዕራባውያን ትኩረት በተሇይ በ1865 በታተመው 
የጆሴፌ አርታር ኮምት ዯጎብኖ፣ ላ፡ ሬሉጂዎኤላ ፌልሶፉ ዲንሌ ኤስ ሴንትራሌ 
በሚባሇው መጽሏፌ ተቀስቅሶ ነበር፡፡  

8. የባሃኦሊህ “ይዴረስ ሇተኩሊው ሌጅ”የሚባሇው መጽሏፌEpistles to the son of 
the wolf (Wilmette: Baha’i ”Publishing Trust, 1979) pp.20-21 

9. ብዙ የምዕራባውያን የዱፕልማቲክና የሚሉተሪ ተመሌካቾች ስሇተመሇከቱተ 
ዴርጊት አሰቃቂ ታሪክ በጽሐፌ ትተው አሌፇዋሌ፡፡ አያላ የጽሐፌ ተቃውሞዎች 
ሇኢራን ባሇሥሌጣኖች ቀርበው ተመዝግበዋሌ፡፡ “ዘ ባቢ ኤንዴ ባሃኢ 
ሬሉጅንስ”የሚባሇውን የሙጃን ሞሜን መጽሏፌ ተመሌከት፡፡ The Baba’i and 
Baha’i Religions, 1844-1944(Oxford George Roland,1981) 

10. ኤኘስትሌስ(8) ገጽ 21 

11. ኤኘስትሌስ(8) ገጽ 21 
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12. የማረጋገጫ መጽሏፌ ቡክ ኦፌ ሰርቲትዩዴከሚባሇው የባሃኦሊህ መጽሏፌ The 

Book of Certitude (Wilmette:Bahai publishing trust,1985) p251 

13. ባሃኦሊህ በባሃኦሊህ ኅቡአተ ቃሊት ከአረብኛው ቁጥር 2 በገጽ 3-4 ከአረብኛ ቁጥር 
5 በገጽ 4፤ ከአረብኛ ቁጥር 35 በገጽ 12፣ ከአረብኛ ቁጥር 12 በገበጽ 6፡፡ The 
Hidden Words of Baha’u’llah (Wilmette: Baha’I Publishing Trust, 1985) 

ከአግባቡ ሌዩ ትርጉምእንዲሇው ግሌጽ ከሚሆንበት ጊዜ በስተቀር ሰው የሚሇው 
ቃሌ የሰውን ዘር መሠረተ ሃሳብ ያመሇክታሌ፡፡  

14. ቡክ ኦቭ ሰርቱቲዮዴ (14) ገጽ 3-4 እና 195-200 

15. ጎዴ ፓስስ ባይ (!) በገጽ 137 የተጠቀሰ፡፡  

16. ሴቶች (Women) በሚሌ ርዕስ ሊይ የተዘጋጀ ጥንቅር፡፡  

17. ዘ አዴቬንት ኦፌ ዱቫይን ጀስቲስ በሚባሇው በሾጊ ኤፋንዱ መጽሏፌ ውስጥ 
የተጠቀሰ፡፡ The Advent of Divine Justice (Wilmette: Bahai Publishing Trust,1984) 

18. ባሃኦሊህ፤“ግሉንንግስ ፌሮም ዘ ራይትንግስ ኦቭ ባሃኦሊህ”(ትርጉሙ፤ ከባሃኦሊህ 
ጽሐፍች ከተውጣጣው)መጽሃፌ፡፡ Gleanings from the writings of 
Baha’u’lah(Wilmette:Baha’i Publishing Trust .1983) 

19. ግሉንንግስ (ቅስማት)(11) 

20. ግሉንንግስ (22)፤ገጽ 297 

21. ግሉንንግስ (22)፤ገጽ 334 

22.  

23. ግሉንንግስ (22)፤ገጽ 8 

24. ግሉንንግስ (22)፤ገጽ 8 

25. የተጠቀሱት ሁሇት መግሇጫዎች በጆንኤስላሞንት “ባሃኦሊህና አዱሱ ዘመን 
”በሚባሇው መጽሃፌ ውስጥ በአብደሌባሃ በገጽ 202 እና፤ እንዱሁም “ከታብላትስ 
ኦቭ ባሃኦሊህ ሪቪሌዴ አፌተር ዘ ከታቢ አቅዲስ”(ትርጉም፤ከእጅግ በጣም ቅደስ 
መጽሃፌ መገሇጽ በኋሊ የተገሇጹት የባሃኦሊህ ጽሊቶች)በቅዯም ተከተሌ የተጠቀሰ፡፡ 
Tablets of Baha’u’llah Revealed after the Kitabi Aqdas,(Haifa:Baha’I 
World Centre,1982)pp.22-23 



54 

 

26. የተፇጸሙት ዴርጊቶች፤ጎዴ ፓስስ ባይ (1) ከገጽ 127-157 ዴረስ ባለት ገጾች 
ውስጥ ተዘርዝረዋሌ፡፡  

27. ግሉንንግስ (22) 4-5  

28. ቡክ ኦቭ ሰርቲቲዩዴ(14)98 

29. “  “(14) 99 

30. “  “ (14) 99-100 

31. “  “ (14) 103-104 

32. ግሉንንግስ ገጽ 59 

33.  “  “   ገጽ 66-67  

34. “  “   ገጽ 65-66 

35. አዴቬንት (21) በገጽ 79 የተጠቀሰ፡፡  

36. ግሉንንግስ ገጽ 136 

37. “  “  “80 

38.  “ “    “164 

39. “  “ “  329 

40. ስሇዚህ አርእስት ዝርዝር መግሇጫ "አንዲንዴ መሌስ የተሰጠባቸው ጥያቄዎች 
የሚባሇውን የአብደሌባሃ መጽሃፌ ተመሌከት፡፡ Some Answered Questions 
(Wilmette Baha’i Publishing Trust,1970 ),pp.163-201 

41. ግሉንንግስ (22) ገጽ 177-79 

42. ግሉንንግስ (22) ገጽ 50-55 

43. ግሉንንግስ (22) ገጽ 56 

44. ግሉንንግስ (22) ገጽ 141-142 
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45. ዎርሌዴ ኦርዯር ኦቭ ባሃኦሊህ፤ (ትርጉሙ የባሃኦሊህ የአሇም ሥርዓት)የሾጊ 
ኤፋንዱ የተመረጡ ዯብዲቤዎች፡፡ The World Order of Baha’u’llah  Selected 
Letters (Wilmette, Baha’i Publishing Trust, 1982),p. 117 

46. ግሉንንግስ (22) ገጽ 74፡፡ አዲም የሚሇው ቃሌ፤ በባሃኢ ጽሐፍች በምሳላያዊ 
ሁኔታ በሁሇት ትርጉም ጥቅም ሊይ ይውሊሌ፡፡ በአንዴ ትርጉሙ የሰውን ዘር 
መፇጠር፣ በላሊው ትርጉሙ ዯግሞ ከአምሊክ ክስተቶች የመጀመሪያውን 
ያመሇክታሌ፡፡  

47. ግሉንንግስ፤ገጽ 213 

48.    “  “ “ 151 

49. ግሉንንግስ፤ቅስማት ገጽ 14 

50. ዎርሌዴ ኦርዯር (14) ገጽ 116 

51. ሰቨን ቫሉስ (53) ገጽ 1-2  

52. ግሉንንግስ ገጽ 214 

53.  "    " 286 

54. ወንጌሌ ዮሏ. 10-16 

55. በሰው ዘር የብስሇት ሂዯት አርእስት ሊይ ሇተሰጡት የባሃኦሊህ ትምህርቶች 
ትንታኔ፤ ዎርሌዴ ኦርዯር ኦቭ ባሃኦሊህ (49) ገጽ 162-163 እና ገጽ 202 
ተመሌከት፡፡  

56. ግሉንንግስ፤ ገጽ 217 

57. ታብላትስ ኦቭ ባሃኦሊህ (27) ገጽ 164 

58. ግሉንንግስ፤ ገጽ 95 

59. ታብላትስ … (27) ገጽ 164 

60. ግሉንንግስ፤ ገጽ 6-7 

61. ታብላትስ… (27) ፤ ገጽ 66-67 
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62. ኅቡአተ ቃሊት (2) ገጽ 2 

63. ውሜን (ሴቶች) በሚሌ ርዕስ ሊይ የተዘጋጀ ጥንቅር፡፡  

64. ሇኮምት ዯ ጎብኖ፤ ጃኑአሪ 10 ቀን 1886 ሇተጻፇው፤ ሇአውስትሪያኑ አምባሳዯር ፤ 
ሇሌዑሌ ቫን ሮኬሽ ኦስቲን ሪፖርት ሙለ፤ “የባቢና የባሃኢ ሃይማኖች” (9) 
የሚሇውን መጽሏፌ፤ከገጽ 186-87 ተመሌከት፡፡  

65. ግሉንንግስ ፤ ገጽ 210-12 

66.   "    " 250 

67. "    " 252 

68. ሇነዚህ ሇተፇፀሙት ነገሮች ዝርዝር ገሇጻ፡-“ዘ ረቮላስን ኦፌ ባሃኦሊህ (1) በሚባሇው 
መጽሏፌ ከገጽ 3 በተሇይ በገጽ 296 እና 331 ተመሌከት፡፡” 

69. ስሇዚህ ገጠመኝ ዝርዝር ገሇጻ ፤ ጎዴ ፓስስ ባይ፤ (1) የሚባሇውን መጽሏፌ፤ ከገጽ 
180-89 ተመሌከት፡፡  

70. በ1850ዎቹ ዓ.ም.ጊዜ ውስጥ ሁሇት ጀርመናውያን የሃይማኖት ጉዲይ መሪዎች፤ 
ክርስቶፌ ሆፌማንና ጆርጂ ዳቪዴ ሃርዯን ዓሊማቸው ክርስቶስ ተመሌሶ 
በሚመጣበት ጊዜ ሇእርሱ መንገዴ ማዘጋጀት የሆነ በቅዴስት አገር “ቴምፕሇርስ 
ማኅበር” የሚባሌ ኮልኒ (ኮልኒዎች)ሇመፌጠር ተባብረው ሰሩ፡፡ መሥራች መሪዎች 
ያለበት ቡዴን በ1868 ዓ.ም.በነሏሴ 6 ቀን ከጀርመን አገር ተነስቶ ባሃኦሊህ እራሱ 
እዚያ በገባ በሁሇት ወሩ ጥቅምት 30 ቀን 1868 ዓ.ም.ሃይፊ ገቡ፡፡  

71. በአውሮጳው ቱርክ ሊይ በ1877-78 የሩሲያና የቱርክ ጦርነት ወቅት ስሇዯረሱት 
ጥፊቶች ገሇፀ “ዘ ኪንግ ኦቭ ግልሪ” (1) ፤በ3ኛው ማስታዎሻ ፤ በገፅ 460-62 
ተመሌከት፡፡  

72. ኤፕስትሌ (8) ገጽ 51 

73. “ዘ ፕሮሚስዴ ዳይ ኢዝ ካም”በመሚባሇው መፅሃፌ የተጠቀሰ፡፡  

The Promised is Come (Wilmette: Baha’i Publishing Trust, 1980) 
pp.32-33 

74.  ዘ ፕሮሚስዴ ዳይ…(81) ገጽ 37 

75. "   " (81) "35 



 

57 
 

76.  ከ1947-1957 ሇኣሜሪካን ባሃኢዎች የተሊኩ መሌእክቶችን በያዘው “ሲታዳሌ ኦቭ 
ፋዝ”በሚባሇው የሾጊ ኤፋንዱ መጽሃፌ የተጠቀሰ፡፡  

Message to America 1947-1957 (Wilmette: Baha’i Publishing Trust. 1980), pp. 
18-19 

77.  ኤፕስትሌስ (8) ገፅ 14 

78.  ሰርቲትዩዴ (14) ገፅ 15 

79. ፕሮምስዴ ዳይ (81) የተጠቀሰ፤ ገጽ 83፡፡  

80. "  "  "  81 

81.  ኤፕስትሌስ (8) ፤ ገፅ 99 

82.  በፕሮምስዴ ዳይ (81) የተጠቀሰ፤ ገጽ 110-11 

83.  ግሉንንግስ፤ ገጽ 200 

84.    "    " 254-55 

85.    "    " 40 

86.    "    " 215 

87.    "    " 196 

88.  ታብላትስ… (27) ፤ገጽ 96 

89.  "   (27)፤ 165-67 

90. ኤፕስትሌስ (8) ገጽ 11 

91. ሚርዛ ምህዱ፣ የተባሇው የሃያ ዓመት ወጣት የነበረና ቤተሰቡ ታሥሮበት 
በነበረበት ሁኔታ ምክንያት ከከፌታ ቦታ ወዴቆ የሞተ፤ ከሁለ ታናሽ የሆነ 
የባሃኦሊህ ሌጅ  

92. ግሉንንግስ፤ ገጽ 91 

93. ጎዴ ፓስስ ባይ (1)፤ገጽ 94 
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94. ግሉንንግስ፤ ገጽ 228 

95. ምንም እንኳ ግዞቱን የሚያዘው የሱሌጣን አብደሌ አዚዝ ትእዛዝ እስከመጨ 
ረሻው ያሌተሻረ ቢሆንም፤ ሇማስፇጸም ኃሊፉነት የነበረባቸው የፖሇቲካ ባሇሥሌጣ 
ኖች ትእዛዙን ተፇጻሚነት እንዯላሇው ቆጠሩት፡፡ ስሇዚህ እነርሱ ባሃኦሊህ ከፇሇገ 
የመኖሪያ ሥፌራውን ከከተማይቱ ክሌሌ ውጪ ሇመመሥረት እንዯሚችሌ 
መሌክት ሰጡ፡፡  

96. የአቆር ነዋሪ ነጋዳ በሆነ ክርስቲያን አረብ የተሠራው ይህ መኖሪያ ቤት፤ 
በአካባቢው ተነስቶ የነበረ ተስቦ በሽታ መሰራጨት በጀመረበት ወቅት ባሇቤትየው 
ጥልት ሸሽቶ ነበር፡፡ እርስቱ በመጀመሪያ የተያዘው በኪራይ ነበር፡፡ ከዚያም 
ባሃኦሊህ ከአረገ ከጥቂት ዓመታት በኋሊ በባሃኡ ኅብረተሰብ ተገዛ፡፡ የባሃኦሊህ 
የቀብር ቦታ በባህዶ የአትክሌት ሥፌራ ውስጥ በተሠራ መካነ መቃብር ውስጥ 
የገኛሌ፤ ይህም የባሃኢ ዓሇም መንፇሣዊ ጉብኝት የትኩረት ነጥበ ነው፡፡  

97. ስሇዚህ ትምህርት በቂ መግሇጫ ሇማግነኘት “ዎርሌዴ ኦርዯር…(49) ገጽ 143-47 
እና ኘሪንሲኘሌስ ኦቭ ባሃኢ አዴሚኒስትሬሽን” የሚባሇውን የሾጊ ኤፋንዱ መጽሏፌ 
ዲር እስከ ዲር ተመሌከት፡  

Principles of Baha’I Administraiton (Londlon: Baha’I Publishing Trust, 
1973), Through-out. 

    ሇእነዚህ ጽሐፍች ሁለ በአጠቃሊይ ማዕከሊዊ ሰነዴ የሆነውና የመግሇጫ 
ማስታወሻዎች የተዯረጉሇት፤ የኪታቢ አቅዲስ (የእጅግ በጣም ቅደስ መጽሏፌ) 
የእንግሉዝኛ ትርጉም የባሃኦሊህ ከዚህ ዓሇም መሇየት አንዴ መቶኛው ዓመት 
መታሰቢያ ዓመት ከሆነው፤ ከ1992 ጋር እንዱገጣጠም ተዯርጎ በመታተም ሂዯት 
ሊይ የገኛሌ፡፡  
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