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-1- 

የእግዙአብሔርን መሌዕክተኛ መሇየት 

የሚያስችሌ መመኛ 

 

 ወርቅ የሚመስሌ ብረት ሁለ ወርቅ አይዯሇም፡፡ ወርቅን ከላልች መሰሌ ብረቶች ሇይተን 

የምናውቅበት የራሱ የሆነ መመኛ አሇው፡፡ ወርቅ ከዴንጋይ ከሚጠራው በሊይ የእግዙአብሔር 

መሌእክተኛም ከላልች ሰብዓዊ ፌጡሮች ይሌቅ ይጠራሌ፡፡ እጅግ በጣም ቅደስ የሆነና ተወዲዲሪ 

የማይገኝሇት፤ በዙችም ምዴር የጌታ የራሱ ባሇሙለ ሥሌጣን ተወካይ ነው፡፡ 

 

ስሇሆነም÷ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ፤ በአማካይ በሺህ ዓመታት አንዳ ይገሇጻሌ፡፡ 

ስሇዙህ ሌዩ የሆነና ላሊ ሰብአዊ ፌጡር ሉያሟሊቸው የማይችሌ÷ ግሌጽ የሆኑና እርሱነቱን 

ሌናውቅበት የምንችሌበት የግለ የሆኑ መመኛዎች መኖር ይገባቸዋሌ÷ አሇባቸውም፡፡ 

 

በትክክሌ ካስተዋሌን÷ ማንም ሰብአዊ ፌጡር የአምሊክን መሌእክተኛ እንንስ ሉመዜነው 

ቀርቶ÷ ሉመረምረውና ሉረዲው አይችሌም፡፡ ይሁን እንጂ÷ መጽሏፌ ቅደስን በሚገባ 

ከመረመርን÷ እርሱ ብቻ ሙለ በሙለ ሉፇጽማቸው የሚችሌ አያላ መመኛዎች እናገኛሇን፡፡ 

 

ከሁለ በፉት ግን፣ አንዴ መታወቅ ያሇበት ቁም ነገር አሇ፡፡ ፀሏይ መሆኗን ሇማወቅ ማንም 

ሰው ፀሏይን የሚሇይበትና የሚያውቅበት መመኛ ወይም መሇያ አያስፇሌገውም፡፡ ከዓይነ ሥውር 

በስተቀር ዓይናማ ሰው ሁለ ስሇሚያያት ያውቃታሌ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ÷ መንፇሳዊ ዓይኑ 

የበራሇትና ከመንፇሳዊ እንቅሌፈ የነቃ ሁለ እነዙህ መመኛዎች አያስፇሌጉትም፡፡ የእውነት 

ፀሏይ÷ ብርሃኑ ሲበራ ሉያየው ይችሊሌ፡፡ ማወቅና ማመን ብቻ ሳይሆን ውዴ ሕይወቱን በእርሱ 

መንገዴ ሇመሰዋት አይሳሳም፡፡ 

 

ሆኖም÷ እነዙህ መመኛዎች ሇእኛ ሇዯካማ ፌጡሮቹ ያስፇሌጉናሌ፡፡ የእውነትን ፀሏይ 

ከሀሳዊ መሲህ ሇይተን የምናውቅበት ጠንካራ መሣሪያዎች ናቸው፡፡ እንዙህንም መመኛዎች ማንም 

ሰብአዊ ፌጡር ሙለ በሙለ ሉያሟሊቸውና ሁለንም ሉፇጽም አይችሌም፡፡ መመኛዎቹም ከሞሊ 

ጎዯሌ የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 

 

መመኛዎች 

 

1. ትንቢት ሇእርሱ አስቀዴሞ የተነገረ መኖር አሇበት፡፡ ትንቢቱ ሙለ በሙለ መፇጸም 

አሇበት፡፡ 
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2. እርሱ ራሱ ትንቢቶችን መናገር ይችሊሌ÷ የተናገራቸውም ትንቢቶች መቶ በመቶ መፇጸም 

አሇባቸው፡፡ 

 

3. ትምህርት ቤት ሳይገባና ሳይማር እውቀቱና ጥበቡ በመኑ ከነበሩት የሉቃውንትና የጠቢባን 

እውቀትና ጥበብ ጠቅሊሊ ዴምር የሊቀ ነው፡፡ 

 

4. ያመጣው መሌእክትና የሚሰጠው ትምህርት ከራሱ ሳይሆን ከአምሊክ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡  

 

5. ሊመጣው መሌእክት መከራን ሇመቀበሌ ብቻ ሳይሆን ሕይወቱን ሇመስጠት ዜግጁ ነው፡፡ 

 

6. ከሥጋዊ ዓሇም ከተሇየ በኋሊ ትምህርቱ ይስፊፊሌ÷ ዜናውም ይገንናሌ፡፡ 

 

7. “መሌካም ዚፌ መሌካም ፌሬን ያፇራሌ፡፡” 

 

እነዙህን መመኛዎች÷ በመጽሏፌ ቅደስ እውነታ ሊይ መሠረት÷ በማዴረግና አንዴ በአንዴ 

ሇማየት እንሞክራሇን፡፡ 

 

1. አስቀዴሞ የተነገረ ትንቢት 

 

ሇአንዴ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ወይም ግሌጸት አስቀዴሞ የተነገረ ትንቢት መኖር 

አሇበት፡፡ የተነገረውን ትንቢት ሙለ በሙለ መፇጸም ይገባዋሌ፡፡ 

 

“… አምሊክ እግዙአብሔር ከአንተ መካከሌ ከወንዴሞችህ እንዯ እኔ ያሇ ነብይ ያስነሳሌሃሌ፤ 

እርሱንም ታዲምጣሇህ፡፡” (ዲግም 18፡15-16) 

 

“… ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስሇ እርሱ የጻፈትን የዮሴፌን ሌጅ የናዜሬቱን ኢየሱስ አግኝተነዋሌ 

አሇ፡፡” 

 

“… ሙሴን ብታምኑ እኔን ባመናችሁ ነበር፤ እርሱ ስሇ እኔ ጽፍአሌና፡፡ መጻሕፌትን ካሊመናችሁ 

ግን ቃላን እንዳት ታምናሊችሁ፡፡” (ዮሏ 5፡46-7) 

 

ትንቢት መኖር እንዲሇበትና ትንቢቱም መፇጸም እንዲሇበት ከሊይ የተጻፈት ጥቅሶች 

ያስረደናሌ፡፡ ይሁን እንጂ÷ ነገሩ ከተፇጸመ ወይም ዴርጊቱ ከተከናወነ በኋሊ÷ ትንቢቱን 

ማገጣጠም ቀሊሌ ሉሆን ስሇሚችሌ÷ ሇብቻው በቂ መመኛ አዴርጎ መውሰዴ ብዘ ጥያቄዎችን 
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ሉያስነሳ ይችሊሌ፡፡ ስሇዙህ÷ አስቀዴሞ የተነገረ ትንቢት መኖር አስፇሊጊ ቢሆንም÷ ትንቢት መኖሩ 

ሇብቻው ግን በቂ አይዯሇም፡፡ 

 

2. ትንቢት መናገር ይችሊሌ 

 

የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ብዘ ትንቢቶችን ሇመናገር ይችሊሌ፡፡ እነዙህ ትንቢቶችም 

ሙለ በሙለና በትክክሌ ተፇጻሚነት እንዱኖራቸው ያስፇሌጋሌ፡፡ የትንቢቶቹም መፇፀም 

ከእግዙአብሔር ተሌኮ የመጣ መሆኑን የሚጠቁሙ ምሌክቶች ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

 

 “… ከወንዴሞቻቸው መሀከሌ እንዲንተ ያሇ ነቢይ አስነሳሊቸዋሇሁ፤ ቃላንም በአፈ 

አዯርጋሇሁ÷ ያዜሁትንም ቃሌ ሁለ ይነግራቸዋሌ፤ በስሜም የሚናገረውን ቃላን 

የማይሰማውን ሰው እኔ እበቀሌሇታሇሁ፡፡ ነገር ግን ይናገር ንዴ ያሊዜኩትን በስሜ በዴፌረት 

ይናገር ወይም በላሊ አማሌክት ስም የሚናገር ነቢይ ይገዯሌ፡፡ በሌብህም÷ እግዙአብሔር 

ያሌተናገረውን ቃሌ እናውቅ ንዴ እንዳት ይቻሇናሌ? ብትሌ÷ ነቢዩ በእግዙአብሔር ስም 

በተናገረ ጊዛ÷ የተናገረው ነገር ባይሆን ባይመጣም÷ ያ ነገር እግዙአብሔር ያሌተናገረው 

ነው፤ ነብዩ በዴፌረቱ ተናግሮታሌ÷ እርሱን አትፌራው፡፡” (ዲግም 18፡18-22) 

 

“…ክርክራችሁን አቅርቡ÷ ይሊሌ እግዙአብሔር፤ ማስረጃችሁንም አምጡ÷  ይሊሌ 

የያዕቆብ ንጉሥ፡፡ ያምጡ÷  የሚሆነውንም ይንገሩን፤ ሌብም እናዯርግ ንዴ÷  ፌጻሜያቸውን 

እናውቅ ንዴ÷ የቀዯሙት ነገሮች ምን እንዯሆኑ ተናገሩ÷ የሚመጡትንም አሳዩን፡፡ 

አማሌክትም መሆናችሁን እናውቅ ንዴ መሌካሙን ወይም ክፈውን አዴርጉ… “(ኢሳያስ 

41፡21-23) 

 

ይህ መመኛ ተፇሊጊ ነው፤ ብቻውን ግን በቂ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ትንቢት የሚናገሩና 

ትንቢቶቻቸውም የሚፇጸሙሊቸው ብዘ ሰዎች ነበሩ፤ አሁንም ሉኖሩ ይችሊለ፡፡ በተጨማሪም÷ 

እንዯ እነ ዲንኤሌ÷ ኢሳያስ÷ ሕዜቅኤሌ÷ ሚሌክያስ† … ወተ፤ የመሳሰለት ነቢያት ናቸው፡፡ 

ትንቢቶችንም በትክክሌ ይናገራለ፤ ነገር ግን÷ የእግዙአብሔር መሌእክተኞች አይዯለም፡፡ 

ምክንያቱም በመካከሊቸው ትሌቅ ሌዩነት አሇ፡፡ 

 

3. ሳይማር እውቀቱ ከሁለም የሊቀ ነው 

 

አንዴ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ይህንን ታሊቅና ቅደስ ክብር ሇመጎናጸፌ ጥረት 

አያዯርግም፡፡ ከሕፃንነቱ ጀምሮ ንጹሕ÷ ቅደስና÷ እንዱሁም እንከን የላሇበት ነው፡ ከዙህም 

በሊይ÷  እውቀቱና ጥበቡ በመኑ ከነበሩት ጠቢባንና ሉቃውንት፣ የእውቀትና የጥበብ ዴምር 
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ውጤት አሌፍና ሌቆ ይገኛሌ፡፡ በተጨማሪም የሚሰጠው ትምህርት÷ በመኑ ሇሚኖረው 

ሕብረተሰብ ብቻ ሳይሆን፤ ሇሚቀጥለት በብዘ መቶዎች ሇሚቆጠሩ ዓመታት የሰውን ር፣ 

በሥርዓት የሚመራ፣ በግብረ ገብነት የሚገነባ፣ በሞራሌ የሚያንጽና በሥሌጣኔ የሚያራምዴ 

ጭምር ነው፡፡ 

“…ሰንበትም በሆነ ጊዛ በምኩራብ ያስተምር ጀመር፤ ብዘዎችም ሰምተው ተገረሙና÷ 

እነዙህን ነገሮች ይህ ከወዳት አገኛቸው?  ሇዙህ (ሇእርሱ) የሰተጠቺው ጥበብ ምንዴር ናት?  

በእጁም የሚዯረጉ እንዯነዙህ ያለ ተአምራት ምንዴር ናቸው? ይህስ ጸራቢው የማርያም ሌጅ፤ 

… አይዯሇምን? (ማርቆስ 6፡53-56) 

 

“…ይህን ጥበብና ተአምራት ይህ ከወዳት አገኘው? ይህ የጸራቢው ሌጅ አይዯሇምን? … 

እንኪያስ ይህን ሁለ ከወዳት አገኘው?“  (ማቴዎስ 13፡53-56) 

 

ኢየሱስ ከዴሃ ቤተሰብ የተወሇዯ፤ በአናጺነት ሥራ ያዯገና የኖረ፤ በዓሇማዊ አመሇካከት 

እውቀቱና ጥበቡ ከአናጺነት የሚያሌፌ አሌነበረም፡፡ ነገር ግን÷ አምሊክ ከመወሇደ አስቀዴሞ 

መሌእክተኛው አዴርጎ ስሇ መረጠውና ስሇ ሰየመው፤ ሇሺህ ዓመታት ክርስቲያኖችና የዓሇም 

ሕዜቦች የሚመሩበትንና የሚዴኑበትን ትምህርት ሰጠ፡፡ ይህም እውቀት ከእግዙአብሔር 

የታዯሇው እንጂ በጥረቱ ያገኘው አሌነበረም፡፡ 

 

ይህም እውቀት ላሊው መመኛ ሲሆን፤ በራሱ ግን በቂ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ግሌጽ 

ነው፡፡ ብዘ ሰዎች ከሌጅነታቸው ጀምረው አዋቂና ብሌህ የነበሩ ሇሰው ር አገሌግልት÷ 

ብሌጽግናና እዴገት ብዘ አስተዋጽኦ ያዯረጉ ነበሩ፤ ይኖራለም፡፡ ሆኖም ይህ ችልታቸውና 

እውቀታቸው ሇብቻው የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ሉያዯርጋቸው አይችሌም፡፡ 

 

4. ከአምሊክ ተሌኮ የመጣ 

መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት 

 

ሙሴ ከእግዙአብሔር የተሊከና በእርሱም የተመረጠ መሆኑን ይናገራሌ፡፡ አሥርቱ 

ትእዚዚትንም እግዙአብሔር ቀርጾ የሰጠው መሆኑን እናነባሇን፡፡ እውቀቱም ከእርሱ ሳይሆን 

ከአምሊክ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡  

 

ክርስቶስም ከእግዙአብሔር የተሊከና÷ መሌእክቱም ከእርሱ ሳይሆን ከአምሊክ መሆኑን  

በተዯጋጋሚ ገሌጿሌ፡፡ እነዙህ ቅደሳን መሌእክተኞች÷ የእግዙአብሔርን ክብር እንጂ 

የራሳቸውን ክብርና ዜና አይሹም፡፡ 
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“… ኢየሱስ ወዯ መቅዯስ ወጥቶ ያስተምር ነበር፡፡ አይሁዴም÷ ይህ ሰው ሳይማር 

መጻሕፌትን እንዳት ያውቃሌ? ብሇው ይዯነቁ ነበር፡፡ ስሇዙህ ኢየሱስ መሇሰ እንዱህም 

አሊቸው÷ ትምህርቴስ ከሊከኝ ነው እንጂ ከእኔ አይዯሇም፤ ፇቃደን ሉያዯርግ የሚወዴ ቢኖር÷ 

እርሱ ይህ ትምህርት ከእግዙአብሔር ቢሆን ወይም እኔ ከራሴ የምናገር ብሆን ያውቃሌ፡፡ ከራሱ 

የሚናገር የራሱን ክብር ይፇሌጋሌ፤ የሊከውን ክብር የሚፇሌግ ግን እርሱ እውነተኛ ነው፤ 

በእርሱም ዓመፃ የሇበትም፡፡ “(ዮሏንስ 7፡14-18)   

 

“አብ የሚሰጠኝ ሁለ ወዯ እኔ ይመጣሌ፤ ወዯ እኔም የሚመጣውን ከቶ ወዯ ውጭ 

አሊወጣውም፡፡ ፌቃዳን ሇማዴረግ አይዯሇም፣ የሊከኝን ፇቃዴ ሇማዴረግ ከሰማይ ወርጃሇሁና፡፡”  

(ዮሏንስ 6፡37-38) 

 

“የሊከኝ አብ ከእኔ ጋር ነው እንጂ ብቻዬን አይሇሁምና÷ እኔ ብፇርዴ ፌርዳ እውነት ነው፡፡” 

(ዮሏንስ 8፡16-17) 

 

ይህ መመኛ አስፇሊጊ ቢሆንም÷ ሇብቻው ግን በቂ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ብዘ ሰዎች 

“ከእግዙአብሔር ተሌከን መጥተናሌ” በማሇት ብዘዎችን ያስታለ÷ ወዯ ጥፊት ጎዲናም 

ይመራለ፡፡ በመናችን ብዘ ሰዎች በመነሳት ብዘዎችን ሇስቃይና ሇመከራ÷ እንዱሁም 

ሇእሌቂት ዲርገዋሌ፡፡ 

 

5. መሌካም እረኛ ሇበጎቹ ሕይወቱን አሳሌፍ ይሰጣሌ 

 

እያንዲንደ የአምሊክ መሌእክተኛ ሲገሇጽ ከሚቃወሙት ሇመሰወር አሌተዯበቀም፤ 

ከጠሊቶቹ ሇማምሇጥ አሌሸሸም፡፡ ሇዯህንነቱ በማሰብና ሇሕይወቱ በመፌራት እውነቱን 

አሌሸፊፇነም፡፡ ሇሰዎች  ያስተማረው ማወቅ የሚገባቸውን እንጂ ማወቅ የሚፇሌጉትን 

አሌነበረም፡፡ የነገራቸውም መስማት የሚገባቸውን እንጂ መስማት የሚፇሌጉትን አሌነበረም፡፡ 

እንዱሁም እንዱሠሩት÷ እንዱያዯርጉትና እንዱፇጽሙት ያዚቸው÷ ሇዯህንነታቸውና 

ሇመንፇሳዊ እዴገታቸው መሥራት÷ ማዴረግና መፇጸም የሚገባቸውን እንጂ፤ እነርሱ 

የሚፇሌጉትን አሌነበረም፡፡ በአጠቃሊይ÷ እርሱ ያመጣሊቸው ትምህርት፣ የነገራቸውም ቃሌ፤ 

የሰጣቸው እውቀትና ያዯሊቸው ጥበብ፤ የተፇጠሩበትን ዓሊማ በማሳካት÷ ሇዓሇማዊ ሕይወትን 

እንዱወርሱ እንጂ፤ ሇዙህ ሇጠፉ ሏብትና ሇበስባሽ ሥጋቸው እምብዚም ትኩረት አይሰጠውም፡፡ 

 

ይህንንም እውነት በመኑ የነበሩት ሰዎች÷ ሉሰሙት÷ ሉቀበለትና ሉፇጽሙት 

ስሇማይፇሌጉ ያሳዴደታሌ÷ ይወግሩታሌ÷ ያስሩታሌም፡፡ አንዲንድቹንም የሰማዕትነትን ፅዋ 

እንዱቀበለ ያዯርጓቸዋሌ፡፡ 
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ይህ ሁለ ሲሆን ገን ጠሊቶቻቸውን አይቃወሙም፤ ክፈ ነገርም ከአፊቸው አይወጣም፡፡ 

ሊመጡት ትምህርትና አምሊክ ሊዯሊቸው ቅደስና ቃሊቅ ተሌእኮ÷ ሁለን መከራ ሳያማርሩ 

ሇመቀበሌ፡ የሞትንም ፅዋ በዯስታ ሇመጨሇጥና የሰማዕትነትን ክብር ሇመጎናፀፌ ሁሌጊዛ ዜግጁ 

ናቸው፡፡ በአንፃሩ ግን፤ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ያሌሆነ÷ ችግር ሲያጋጥመውና ተቃውሞ 

ሲነሳበት ተከታዮቹን ትቶ ይጠፊሌ፡፡ 

 

“መሌካም እረኛ ነፌሱን ስሇ በጎቹ ያኖራሌ፡፡ እረኛ ያሌሆነው፤ በጎችም የእርሱ ያሌሆኑ 

ሞያተኛ ግን ተኩሊ ሲመጣ ባየ ጊዛ በጎቹን ትቶ ይሸሻሌ፤ ተኩሊም ይነጥቃቸዋሌ፤ በጎችንም 

ይበትናቸዋሌ፡፡” (ዮሏንስ 10፡11-13) 

 

ይህም ጥሩና አስፇሊጊ መመኛ ነው፡፡ ነገር ግን ብዘ ሰዎች ሇሚያምኑት ነገር 

ሕይወታቸውን ሇመሰዋት ስሇማይፇሩ፤ ብቻውን በቂ መመኛ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

 

6. መሌካም ዚፌ መሌካም ፌሬ ያፇራሌ 

 

የእግዙአብሔር መሌእክተኛ የሚያመጣው ትምህረት እውነተኛ ነቢይን ከሀሳዊ መሲህ 

የምንሇይበት ዋናው መመኛ ነጥብ መሆኑን ክርስቶስ ያስተምራሌ፡፡ 

 

“የበግ ሇምዴ ሇብሰው የሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩሊዎች ከሆኑ ከሀሰተኞች 

ነቢያት ተጠንቀቁ፡፡ ከፌሬያቸው ታውቋቸዋሊችሁ፡፡ ከእሾህ ወይን÷ ከኩርንችትስ በሇስ ይሇቀማሌን? 

እንዱሁ መሌካም ዚፌ ሁለ መሌካም ፌሬ ያዯርጋሌ፤ ክፈ ዚፌም ክፈ ፌሬ ያርጋሌ፡፡ መሌካም ዚፌ 

ክፈ ፌሬ ማፌራት÷ ወይም ክፈ ዚፌ መሌካም ፌሬ ማፌራት አይቻሇውም፡፡ መሌካም ፌሬ 

የማያዯርግ ዚፌ ሁለ ይቆረጣሌ፤ ወዯ እሳትም ይጣሊሌ፡፡ ስሇዙህ ከፌሬአቸው 

ታውቋቸዋሊችሁ፡፡”(ማቴዎስ 7፡15-20) 

 

ይህ ትክክሇኛ መመኛ ነው፡፡ ሆኖም÷ ሇብቻው ግን በቂ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ብዘ 

ሉቃውንትና ምሁራን ሇሕብረተሰቡ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን አምጥተዋሌ፡፡ ሕብረተሰቡም 

ተጠቅሞባቸዋሌ፡፡ ሇእዴገቱም አይነተኛ መሣሪያ አበርክተዋሌ፡፡ መመኛው ግን ሇብቻው በቂ 

ባይሆንም÷ በጣም አስፇሊጊ ነው፡፡ ከዙህም በሊይ÷ አንዴ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ የሚገሌጸው 

ትምህርት፣ የመሇወጥና አዱስ ሰው የማዴረግ ኃይሌ አሇው፡፡ 

 

7. ከሞተ በኋሊ ትምህርቱ ይስፊፊሌ 

 

የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ሲገሇጽ፤ በእሌሌታና በዯስታ የተቀበሇው ማንም አሌነበረም፡፡ 

በምዴራዊ የሕይወት መኑ የተጠሊና የተናቀ ነበር፡፡ ተከታዮቹም በመኑ መሇኪያ ሲታዩ ከዜቅተኛ 
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ዯረጃና÷ እንዱሁም አብዚኞች መሃይማን ነበሩ፡፡ በግሌጸቱ መን የነበሩት ሉቃውንት÷ የሃይማኖት 

መሪዎችና ባሇ ሥሌጣኖች በሙለ ይቃወሙታሌ፡፡ 

 

ይሁን እንጂ÷ በጣት የሚቆጠሩ ተከታዮቹ፤ የእውነትን መንፇስ ታጥቀውና በእምነት 

ኃይሌ ተጠናክረው÷ ሕይወት የሚሰጥ ትምህርቱን በማስፊፊት÷ እውነት ዴሌን እንዴትቀዲጅ፤ 

ጉሌበታቸውን÷ ንብረታቸውንና ጊዛያቸውን፤ እንዱሁም አስፇሊጊ ሆኖ ከተገኘ÷ ሕይወታቸውን 

ሰውተዋሌ፣ ይሰዋለም፡፡ 

 

የተፇጥሮ ሕግ ስሇሆነ፤ ሕይወት ያሇው ነገር ሁለ እያገመ ስሇሚያዴገና ሇውጥ እያሳየ 

ስሇሚሔዴ፤ ይህም የእውነት ፀሏይ÷ የንጹሏንን ሌብ በመማረክ÷ ቀስ በቀስ በሕብረተሰቡ ንዴ 

ተቀባይነትን ያገኛሌ፤ ትምህርቱም አብቦ ያፇራሌ፡፡ 

 

ሰው የምርጫ ነፃነት በፇጣሪው ስሇታዯሇ÷ ይህም የመሇወጥ ሂዯት የሚከናወነው 

ከመቅጽበት ሳይሆን በአዜጋሚ መንገዴ መሆኑን፤ የመጀመሪያዎቹን ሦስት መቶ ዓመታት 

የክርስትናን ታሪክ ብናጠና÷ ይህንን እውነት ይመሰክራሌ፤ ያረጋግጣሌም፡፡ 

 

የእምነት ር በጥቂት ምዕመናን ሌብ ውስጥ የተራው÷ ቀስ በቀስ እየተባዚ ይሔዲሌ፡፡ 

የእግዙአብሔር መሌእክተኛም ከዙህ ዓሇም ከተሇየ÷ ወይም ወዯ ሇዓሇማዊ ዘፊኑ ካረገ በኋሊ÷ 

መንፇሳዊ ኃይለ የበሇጠ ምዕመናኑን ያጠናክራሌ፡፡ በዙህ ሁኔታ ትምህርቱ ይስፊፊሌ፤ ሌዕሌናውም 

ይነግሣሌ፡፡ ምዴርም  በክብሩ ታጌጣሇች፤ በብርሃኑም ታበራሇች፡፡ የሚቀጥሇው ጥቅስ ነገሩን የበሇጠ 

ያብራራዋሌ፡፡ 

 

“እነርሱም በጣም ተቆጡ÷ ሉገዴሎቸው አሰቡ፡፡ ነገር ግን በሕዜብ ሁለ ንዴ የከበረ የህግ 

መምህር ገማሌያሌ የሚለት አንዴ ፇሪሳዊ በሸንጎ ተነሥቶ ሏዋርያትን ጥቂት ፇቀቅ 

እንዱያዯርጓቸው አ፤ እንዱህም አሊቸው† …(ቀዯም ሲሌ ቴዎዲስና ይሁዲ እንዯ ተነሱና ብዘ 

ተከታዮች እንዲፇሩና ሲሞቱም ተከታዮቻቸው እንዯ ተበታተኑና እንዯ ጠፈ ገሇጸሊቸው)… አሁንም 

አሊችኋሇሁ÷ ከእነዙህ ሰዎች ተሇዩ÷ ተዋቸውም፤ ይህ አሳብ ወይም ይህ ሥራ ከሰው እንዯ ሆነ 

ይጠፊሌና፤ ከእግዙአብሔር እንዯሆነ ግን ታጠፎቸው አይቻሊችሁም፤ በእርግጥ ከእግዙአብሔር 

ጋር ስትጣለ ምናሌባት እንዲትገኙ፡፡ ” (የሏዋርያት ሥራ 5፡33-39) 

 

ይህ መመኛ አስፇሊጊ ነው፡፡ ነገር ግን ሇብቻው በቂ አይዯሇም፡፡ ምክንያቱም ብዘ ሰዎች 

ሇሕብረተሰቡ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶች አምጥተው አሌፇዋሌ፡፡ ከአሇፈም በኋሊ ትምህርታቸው 

ተስፊፌቷሌ፡፡ ስሇሆነም መመኛው ከላልች መመኛዎች ጋር በቅንጅት መታየት አሇበት፡፡ 
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እነዙህ ሰባት መመኛዎች፣ እያንዲንዲቸው ሇብቻቸው አስፇሊጊ ቢሆኑም፤ አንደ መመኛ 

በግለ ግን በቂ አሇመሆኑን አይተናሌ፡፡ አንደን ወይም ሁሇቱን መመናዎች ሉያሟሊ የሚችሌ 

ግሇሰብ  ሉኖር ይችሌ ይሆናሌ፡፡ ነገር ግን÷ ሰባቱን መመኛዎች ቀርቶ ሦስት ወይም ከዙያ በሊይ 

መመኛዎችን የሚያሟሊ ሰብአዊ ፌጡር ስሊሌነበረና ስሇማይኖር፤ እነዙህን ሰባት መመኛዎች 

የሚያሟሊ፣ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ብቻ መሆኑን እንረዲሇን፡፡ 

 

ስሇዙህ፤ ትንቢት የተነገረሇትና ትንቢቱን የሚያሟሊ፤ ትንቢት የሚናገርና ትንቢቱ መቶ 

በመቶ ተፇጻሚነት ያሇው፤ ትምህርት ቤት ሳይገባና ሳይማር እውቀቱና ጥበቡ ከሁለም ሰዎች 

እውቀትና ጥበብ የዴምር ውጤት የሚበሌጥ፤  ይህንን ሁለ ትምህርትና እውቀት እያፇሇቀ÷ ከራሱ 

ሳይሆን ከአምሊክ መሆኑን የሚያረጋግጥ፤ ክቡር ሕይወቱን ሊመጣው ትምህርትና ሇሰው ሌጆች 

ዯህንነት የሚሰዋ፤ ያመጣው ትምህርት÷ ያፇራው ፌሬና የገሇጸው ሕግ÷ የሰውን ር ካሇማወቅ 

ወዯ ማወቅ÷ ከጥፊት ወዯ ዯህንነት÷ ከሞት ወዯ ሕይወት የሚያሸጋግር፤ ከዙህም ዓሇም ከተሇየ 

በኋሊ ትምህርቱ በተከታዮቹ ጥረትና መሥዋዕትነት የሚስፊፊ÷ የሚያብብና የሚያፇራ፣ 

የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ብቻ መሆኑን÷ ያሇ ጥርጥር መረዲት፣ ማወቅና ማመን የሚያስቸግር 

አይሆንም፡፡ 

 

በእነዙህ መመኛዎች እያንዲንደን የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ብንመዜን፤ ሁለም 

ያሇጥርጥርና በማያሻማ መንገዴ ያሟሊለ፡፡ 
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-2- 

የፌሇጋው እንቅስቃሴ (በምዕራብ) 

 

በአሥራ ጠነኛው መቶ ዓመት መጀመሪያ ሊይ ብዘ ሉቃውንት÷ የቤተ ክህነት ምሁራንና 

መንፇሳዊ ሰዎች÷ የሚጠበቀው የእግዙአብሔር መሌእክተኛ የመምጫውና የመገሇጫው ወቅት 

የተቃረበ መሆኑን ማስተማር ጀመሩ፡፡ ይህም ንቅናቄ የተመሠረተው በቅደሳን መጻሕፌቶቻቸው 

ትንቢቶች ሊይ በመመርኯዜ ነበር፡፡ ብዘዎቹ በህሌም መበታገዜ የመገሇጫው ጊዛ የተቃረበ መሆኑን 

አመኑ፡፡ ላልችም በቅደሳን መጻሕፌት ውስጥ የተነገሩትን ትንቢቶችን በማጥናትና በማመሳከር፤ 

በከፌተኛ ስሜትና በእርግጠኛነት መጻፌ÷ መስበክ÷ ማስተማርና በአዯባባይ ማወጅ ቀጠለ፡፡ 

 

ይህም ትንቢት በ1843/1844 ውስጥ እንዯሚፇጸም፤ ከስዴሳ በሊይ የሚሆኑ የሃይማኖት 

ምሁራንና ሉቃውንት አስሌተው ዯርሰውበታሌ፡፡ (አይ ሻሌ ከም አጌን/አሻከአ /ገጽ 192-6) 

 

በተሇይ በክርስቲያን ምእምናን መካከሌ፤ ያ በተስፊ የሚጠበቀው÷ የክርስቶስ ዲግመኛ 

መገሇጽ መታወጅ፤ እንዯ ዯራሽ ውኃ አገሮችን በሙለ አጥሇቀሇቀ፡፡ 

 

ጌሌ ሮበርትስ እንዱህ ሲሌ ጽፎሌ†”እንዯ አንዴ ቃሊቅ የባሕር ሞገዴ÷ ንቅናቄው ምዴርን 

አሇበሰ፡፡ ከከተማ ወዯ ከተማ÷ ከመንዯር ወዯ መንዯር÷ እንዱሁም ወዯ ራቁ አገሮች የተሇያዩ 

ቦታዎች ተዲረሰ፡፡” (አሻከአ ገጽ 190) 

 

“የመምጣቱ ትምህርት÷ በታሊቋ ብሪታኒያ የአገሪቱ የመወያያ ዏቢይ ርእስ ነበር፡፡ እሌፌ 

አእሊፌ የጌታን መምጣት ይጠባበቃለ÷ በበር እንዲሇም ያምናለ፡፡” (አሻከአ ገጽ 191) 

 

የዙህም የመምጣቱ እንቅስቃሴ÷ በብዚትና በስፊት ይካሔዴ እንዯነበር የሚያሳየው፤ ከመቶ 

የማያንሱ ሉቃውንት፤ የቤተ ክህነት ምሁራንና ጠበብት የጿፊቸው መጻሕፌትና የዯረሱባቸው 

የትንቢቱ መፇጸሚያ ስላቶች ነበሩ፡፡ በሰጧቸው ትንታኔዎችና ባቀረቧቸው ስላቶች መሰረት÷ 

ክርስቶስ 1843 እና በ1844 መካከሌ እንዯሚገሇጽ አረጋግጠዋሌ፣ በማሇት ሁሺዲር ሞትሊግ 

በዜርዜር ጽፇዋሌ፡፡ (አሻከአ ገጽ 192-196) 

ፌሩም ሉሮይ በበኩለ እንዱህ ይሊሌ÷ 

 

“እነዙህ ሰዎች በመጽሏፌ ቅደስ ቋንቋ፤ በሊቲንና በታሪክ እጅግ በጣም የተራቀቁና 

የመጽሏፌትን ትንታኔና ትርጉም በሚገባ ያውቁ ነበር፡፡ . . . እዙህ መዯምዯሚያ ሊይ የዯረሱትም 

ከብዘ ዓመታት÷ አንዲንዳም አሥር ዓመታት እሌክ አስጨራሽ ጥናቶች ሊይ በተመሠረተ ጠንካራ 

ማስረጃ ነው፡፡” (አሻከአ ገጽ 197) 
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“የ1844 የተሇየ መሆኑን ሇማሳየት አንዴ መናዊ ዯራሲ፤ ጂሮም ክሊርክ፤ የክርስትና ሉቅና 

በሳውርን ሚሺነሪ ኮላጁ ፕሮፋሰር፤ ሦስት ትሊሌቅ መጽሏፍች በ‟1844‟ ርዕስ ሊይ ብቻ ጽፎሌ፡፡” 

በማሇት ሁሹዲር ሙትሊግ ጽፇዋሌ፡፡ 

 

“በተሇያዩ የዓሇም ክፌልች የሚገኙ እስሊሞች ፌጻሜው በ1844 እንዯሚሆን በስላት 

መዴረሳቸው፤ ይህም ከክርሰትና ሉቃውንት ስላት ጋር መገጣጠሙ፤” በቀሊሌ አሇመታየቱን ጆን 

ፌራይ ጠቁሟሌ፡፡ (አሻከአ ገጽ 197-98) 

 

ብዘ ተመራማሪዎችና ሉቃውንት ከተሇያዩ አገሮች ተመሣሣይ መዯምዯሚያ ሊይ 

መዴረሳቸው በጣም የሚያስዯንቅ መሆኑን ሁሺዲር ሙሽሊግ በዙሁ መጽሏፊቸው ሊይ ይናገራለ፡፡ 

 

“በ1842 ዊሉያም ፍይ÷ የባፕቲስ ሰባኪ÷ ሁሇት ራዕይ ስሇክርስቶስ መገሇጽ እንዲየ 

ተናገረ፡፡ ሦስተኛውንም ራዕይ በ1844 …” አየ፡፡ (አሻከአ ገጽ 199) 

 

የነበረውን የፌሇጋ እንቅስቃሴ በመጠኑም ቢሆን ሇመግሇጽ፤ የታወቁትን ቅደሳን ሰዎች 

የፌሇጋ ጥረት በአጭሩ ሇማቅረብ እሞክራሁ፡፡ 

 

ዊሉያም ሚሇር 

 

 የአዴቬንቲስት ወይም የሰባተኛው ቀን አክባሪዎች ተብሇው የሚጠሩትን፣ የክርስትና 

ሃይማኖት ቅርንጫፌ የመሠረተው ዊሉያም ሚሇር ይባሊሌ፡፡ ይህ ሰው መሏፌ ቅደስን 

በመመራመር፤ በተሇይ የዲንኤሌን ትንቢት በማስሊት፤ ክርስቶስ በ1844 እንዯሚመጣ አስተማረ፡፡ 

ብዘ ተከታዮችንም አፇራ፡፡ ጊዛው ሲቃረብም ብዘ ተከታዮቹ ያሇባቸውን ዕዲ ከፌሇው፤ ቀሪውን 

ሇዴሆች አካፌሇውና የሚያርጉበትን ሌብስ ገዜተው በፀልት መጠባበቅ ጀመሩ፡፡ መምጣቱን 

ይጠባበቁ የነበረው በዯመና ተሸፌኖ እንዯሚገሇጽ ስሇ ነበር፤ ዯመናው ጎሌቶ በሚታይበት አካባቢ 

ይሄደ እንዯነበር ተጽፎሌ፡፡ በዙያን ጊዛ የሚያዩትም ሆነ የሚቀበሊቸው ዜናብ ነበር እንጂ ክርስቶስ 

አሌነበረም በማሇት ዊሉያም ሲርስ ጽፇዋሌ፡፡ (ቲፌ ኢን  ናይት ገጽ 2) 

 

በ1844÷ አዴቬንቲስቶች በጠበቁበት መንገዴ ክርስቶስ ስሊሌተገሇጸ÷ “የ1844ቱ ታሊቁ 

ያሌተሟሊ ተስፊ” ብሇው ጠሩት፡፡ ሰዎችም አፋዘባቸው፡፡ ( ፍር ሜጀር ከሌትስ /ፍሜከ/ገጽ 92) 

 

 ሚሇር ግን÷ በትንቢቱ ትክክሇኛነትና መፇጸም እርግጠኛ ከመሆኑ የተነሣ፤ እንዯ ገና ላሊ 

ምርምር ቢያዯረግ፤ የተሇየ ውጤት ሊይ  እንዯማይዯርስ አረጋግጧሌ፡፡ እስከ መጨረሻው÷ ሚሇር 

በዙህ እምነቱ ጸንቷሌ፡፡ 
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 የሚሇር እምነትና እርግጠኛነት የተመሠረተው በመን ስላት ሊይ ነበር፡፡ የአሃዜ ስላት 

አይሳሳትም፤ ትንቢቱም ትክክሇኛ ነው፡፡ ምሳላያዊ ንግግር ስሊሌሆነ ትርጉም አያስፇሌገውም፡፡ 

2300 ዓመት ከሆነ፤ ሁሇት ሺህ ሦስት መቶ ዓመት ብቻ ነው፡፡ 

 

 ነገር ግን፤ “ከሰማይ ይወርዲሌ†” “በዯመና ይመጣሌ†” “በመሊእክት ታጅቦ ይገሇጻሌ†” 

“በህይወት ያለት ከመቅጽበት ይሇወጣለ†” ወይም ይነጠቃለ†” ”ሙታን ሇፌርዴ ይነሳለ†” … 

ወተ የሚለትን ቃልችና ሏረጎች÷ ትርጉማቸውን ቃሌ በቃሌ ስሇ ወሰደትና በጠበቋቸው መሌክ  

ትንቢቶችም ስሊሌተፇጸሙ፤ ከ1844 በኋሊ የሚሇር ተከታዮች ሇትንቢቶቹ ላሊ ትርጉም መስጠት 

ቀሊሌ ሆኖ አገኙት፡፡ 

 

 በተጨማሪም† “ዓይን ሁለ በአንዴነት ያየዋሌ” ስሇሚሌ፤ ክርስቶስ ሲገሇጽ በአሜሪካ 

ሆነው ሉያዩት የሚችለ ስሇ መሰሊቸው ነበር፡፡ የዓይንንና የማየትን መንፇሳዊ ትርጉም በሚገባ 

አሊጤኑም ነበርና! 

 

ስሇሆነም÷ ክርስቶስ በ1844 ወዯዙህ ዓሇም ዲግመኛ የሚመጣበት ሣይሆን፤ ከአንዴ ሰማይ 

ወዯ ላሊው ሰማይ፤ (የቅደሳን ቅደስ ሰማይ) የተሸጋገረበት ወቅት ነበር በማሇት ተጽናኑ፡፡ ( ግሬት 

ኮንትሮቨርሲ (ግኮ) ገጽ 359-381)፡፡ በተሇይ ኤሇን ጂ ኋይት የምትባሇዋ መሪያቸው፤ ሏዋርያት 

ክርስቶስ አሁን ተመሌሶ ይመጣሌ በማሇት እንዲስተማሩ ሁለ፤ ሚሇርም በ1844 ክርስቶስ 

ይመጣሌ ብል ማስተማሩ ስህተት ነበር የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯረሰች፡፡ (ግኮ ገጽ 292-293) 

 

በተሇይ በዙህ ክስተት ከተዯናገጡት አንደ ራሴሌ፣ ከሚስቱና ከላልች አራት ጓዯኞቹ ጋር 

በመሆን፤ መጽሏፌ ቅደስን በመመራመር፤ አሁን የያሄዋ ምሥክር (ጂሆቫ ዊትነስ) የተባሇውን 

ቅርንጫፌ በ1878 መሠረቱ፡፡ (ፍርሜከ ገጽ 224) 

 

ጆሴፌ ውሌፌ 

 

  የዙህ ሰው ታሪክ በጣም የሚዯነቅ ነው፡፡ ከአይሁዴ ሃይማኖት ቤተሰብ÷ ከራባይ (ከቄስ) 

ተወሇዯ፡፡ የክርስትናን ሃይማኖት እንዲይቀበሌ፤ ክርስቲያኖች በዚፌና በእንጨት አምሊኪዎች ናቸው 

በማሇት አባቱ ያስፇራሩት ነበር፡፡ ነገር ግን፤ እውቀት እንዱገበይና የጀርመንኛ ቋንቋ እንዱማር÷ 

አንዴ የክርስቲያን ትምህርት ቤት አስገቡት፡፡ በዙህ አዲሪ ትምህርት ቤት እንዯ ነበረ የክርስትናን 

እምነት ተቀበሇ፡፡ ሆኖም አባቱን በመፌራት÷ እምነቱን እርሳቸው ከዓሇም በሞት እስኪሇዩ ዴረስ 

በምሥጢር ያው፡፡ 
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 ይህ ወጣት÷ በትምህርት ቤቱ ጎበዜ ከነበሩት ተማሪዎች የሊቀ ውጤት ስሊመጣ፤ 

የእንግሉዜን የንጉሳዊ ቤተሰብ ዴጋፌ አገኘ፡፡ ከእነርሱም ተጋባ፡፡ ይሁን እንጂ÷ የመንፇሳዊ ጥማቱን 

ሇማርካት፤ የነበረውን ምቾችና ዴልት ትቶ ሇሃያ ዓመታት ከአገር ወዯ አገር በመዋዋር፤ ስሇ 

ክርስቶስ መገሇጽ አስተማረ፡፡ 

 

 በውስጣዊ ስሜት እየተገፊፊ፤ ይህ ሰው÷ ይህ ሉቅ፤ ከአይሁዴ ቤተሰብ  የተወሇዯ÷ 

በካቶሉክ ትምህርት ቤት የተማረ÷ የፕሮቴስታንትን መንገዴ የተከተሇ፤ በዓሇም በመሊ 

እየተዋዋረ፤ ስሇጌታ መገሇጽ ሇሁለም አወጀ፡፡ 

 

“ራሱንም ‟ሇአሕዚብ በሙለ መሌእክተኛ‟ ብል ጠራ፡፡ … ጥረቱንም ሇማሳካት ውሌፌ 

አሥራት አራት ቋንቋዎችን አጠና፤ … የተቃረበውን የክርቶስን መምጣት መሌእክት ሇሁለም፤ 

ከተራ ገበሬ እስከ ፓሻዎችና መሳፌንት፤ ከጳጳሳትና ከቀሳውስት እስከ ነገሥታትና የአሜሪካን 

ፕሬዙዲንቶች፤ አዲረሰ፡፡ ሇተሰበሰበው ሇዩናይትዴ ስቴትስ ኮንግረስ ንግግር አዯረገ፡፡” (አሻከአ ገጽ 

373-374) 

 

የሚያስዯንቀው ነገር ቢኖር ይህ ሰው በፊርስ አገር፤ በ1843-1845 ማስተማሩ ነበር፡፡ 

እንዱህም ሲሌ ጽፎሌ፤ “በሕዜብ ማወጃ ዴንኖቻቸው በማተኮር÷ የክርስቶስን በክብርና በግርማ 

ዲግም መምጣት በማወጅ÷ ከእኩይ ተግባሮቻቸው ንስሃ እንዱገቡ ነገርቸው… ” (አሻከአ ገጽ 

375) 

 

 ዊሉያም ሚሇር ሆነ÷ ጆሴፌ ውሌፌ እንዱሁም ላልቹ ያሊጤኗቸው ነገሮች ነበሩ፡፡ 

በመጀመሪያ ዯረጃ የትንቢቶችን ምሳላያዊ አነጋገርና ትርጉም አሇመረዲት፤ የጊዛውን 

ትክክሇኛነት ቢያውቁም፤ እንዳት እንዯሚገሇጽና እንዯሚመጣ በትክክሌ ሇማየት እንዯተሳናቸው 

መገንብ እያዲግትም፡፡ 

 

 ሇምሳላ ያህሌ፤ “በታሊቅ ክብርና ግርማ ይገሇጻሌ” ሲሌ መንፇሳዊ ክብርና ግርማ መሆኑን 

አሊጤኑም ነበር፡፡ እነርሱ የሚያውቁት ክብርና ግርማ÷ የዙህን ዓሇም ብቻ ነበር፡፡ ላሊው ቁም ነገር 

ዯግሞ፤ ክርስቶስ ሲገሇጽ በአዱስ ስም እንዯሚመጣ፤ እርሱን የሚቀበለት ምእመናን 

እንዯሚሰቃዩ÷ እንዯሚሰዯደና እንዯሚዋረደ፤ “የሰው ሌጅ” የሚመጣው ከእስራኤሌ ምሥራቅ 

እንዯሚሆን፤ አመጣጡም እንዯ ላባ እንዯሚሆን፤ . . . ወተ÷ ማስተዋሌ ተስኗቸው ነበር፡፡ 

 

 በተጨማሪም÷ የሙታን መነሳት÷ የከዋክብት መርገፌ÷ የፀሏይ መጨሇም÷ ከመቅጽበት 

መነጠቅ÷ የክርስቶስ በዘፊን ሊይ ተቀምጦ መፌረዴ÷ የመሳሰለትን፣ ትክክሇኛና መንፇሳዊ 

ትርጉማቸውን ሳይሆን፡፤ ቃሌ በቃሌ÷ ቀጥተኛና በጠበቋቸውና በፇሇጓቸው መንገዴ፤ የተፇጥሮን 

ሕግ ጥሰውና የእግዙአብሔርን ፇቃዴ ሽረው፣ ሉፇጸሙም ስሊሌቻለ፤ “የክርስቶስ መገሇጽ 
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አሌተፇጸመም”  የሚሌ መዯምዯሚያ ሊይ ዯረሱ፡፡ ስሇ ክርስቶስ ዲግመኛ በ1844 መገሇጽ 

ጥርጣሬያቸው ጠነከረ፤ የተሇያየ ትርጉም ሇመስጠትም መምረጥ ብቻ ሳይሆን፤ ትንቢቱን በዙህ 

ሁኔታ ይፇጸማሌ ብሇው ይጠባበቁና ያስተምሩ የነበሩት ሁለ የተሳሳቱ መሆናቸውን መስበክ÷ 

ማስተማርና መጻፌ ጀመሩ፡፡ ሇወግ አጥባቂዎችና ሇመስል አዲሪዎችም መሌካም አጋጣሚ 

ተከሠተሊቸው፡፡ 

 

 ስሇዙህ “የ1844ቱ ታሊቁ ያሌተሟሊ ተስፊ” ብሇው ቢጠሩት አሌተሳሳቱም ሇማሇት 

ያስዯፌራሌ÷ እያስዯንቅም፡፡ 
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-3- 

የፌሇጋው እንቅስቃሴ 

(በመካከሇኛው ምሥራቅ) 

 

 የክርስቶስን ዲግመኛ  መገሇጽ÷ የአምሊክ መሌእክተኛን መምጣትና÷ ቀኑም የተቃረበ 

መሆኑን ያስተምሩ የነበሩ÷ ምዕራባዊያን ወይም የክርስትና ሃይማኖት መሪዎችና ሉቃውንቶቻቸው 

ብቻ አሌነበሩም፡፡ እንቅስቃሴው በሁለም አገሮችና በዓሇም በሙለ የመወያያ ርዕስ ነበር፡፡ በተሇይ 

በመካከሇኛው ምሥራቅ፤ የመጨረሻው ጊዛ መቃረቡን ብቻ ሳይሆን፤ መቼና የት አገር፤ እንዱሁም 

ስንት የእግዙአብሔር መሌእክተኞች እንዯሚገሇጹ በትጋትና በቅዴስና ያስተምሩ ነበር፡፡ 

 

 ከምዕራባውያን የሚሇዩት በሦስት ዏቢይ ነገሮች ነበር፡፡ በመጀመሪያ ዯረጃ፣ የሚመጣው 

የእግዙአብሔር መሌእክተኛ አንዴ ብቻ አሇመሆኑን፤ ሁሇተኛ ከሰማይ የሚመጣው የእግዙአብሔር 

መሌእክተኛ መንፇሳዊ ባሕሪው እንጂ ሥጋዊ ተፇጥሮው አሇመሆኑን፤ ማሇትም÷ እንዯ ቀዯምት 

የአምሊክ መሌእክተኞች ከሴት እንዯሚወሇዴ፤ ሦስተኛ÷ የሙታን ትንሳዔ÷ የፀሏይ መጨሇም … 

ወተ፣ ቃሌ በቃሌ የሚወሰደ ሳይሆን ትክክሇኛ ትርጉማቸው መንፇሳዊ መሆኑን በማመናቸውና 

በማስተማራቸው ነበር፡፡ 

 

 ተከታዮቻቸውም ይህን መንፇሳዊ ፀጋ ሇመጎናጸፌ፤ እርሱን በቅዴስና ሇመቀበሌና ስማቸው 

በወርቅ መዜገብ ሊይ ሉጻፌ የሚችሇው፤ በፆም ነጽተው÷ በፀልት ተግተው÷ ነቅተው መጠባበቅ 

ብቻ ሳይሆን፤ ሳያሰሌሱ በመፇሇግ ጭምር መሆኑን በመዯጋገም አስተምረዋሌ፡፡ 

 

 የእነዙህንም ቅደሳን ሉቃውንት ታሪክ በአጭሩ ማቅረብ ተገቢ ነው፡፡ 

 

ሼክ አህመዴ 

 

 ሰባ ሰገሌ ወይም ሦስቱ ጠቢባን ከመጡበት አገር፤ በፊርስ (ኢራን) አንዴ የሃይማኖት 

ሉቅና ቅደስ ሰው፤ ሼክ አህመዴ የሚባለ ነበሩ፡፡  በፊርስም ሆነ በኢራቅ፤ ከላልች ክፌሇ ዓሇሞች 

የበሇጠ፤ የመሲሁን መገሇጥ መጠባበቅ ብቻ ሳይሆን፤ ቅደሳን ሉቃውንት በፆምና በፀልት እየታገዘ 

ተግተው ይፇሌጉት ነበር፡፡ 

 

 በእግዙአብሔር የተሰጠው ተስፊና በነቢያት የተነገረው ትንቢት ፌጻሜው የተቃረበ መሆኑ 

በግሌጽ ከታያቸው ቅደሳን ሰዎች መካከሌ ሼክ አህመዴ ሌቀውና ጎሌተው ይታዩ ነበር፡፡ ሼክ 

አህመዴ የሃይማኖት ምሁርና ሉቅ ብቻ ሳይሆን፤ እጅግ በጣም ቅደስ ሰው ጭምር ነበሩ፡፡ እኚህ 



15 
 

ሰው÷ በዓርባ ዓመት ዕዴሜያቸው÷ የተወሇደበትን መንዯር ትተው ከአገር ወዯ አገር በመሄዴ፤ 

የጌታን መገሇጽና፣ የግሌጸቱንም ታሊቅ ምሥጢር ሇመፌታት ቆርጠው ተነሱ፡፡  

 

 ስሇ ዓሇም ፌጻሜ፤ ስሇ ፌርዴ ቀን፤ ስሇ ሙታን ትንሳዔ፤ በተሇይ ስሇ እግዙአብሔር 

መሌእክተኛ መገሇጽ  የተጻፈትን በሙለ በሚገባ አጠኑ፡፡ ቅደሳን መጻሕፌትንም ተመራመሩ፡፡ 

ያዯርጉ የነበረውን ጥናትና ምርምር፤ በፀልትና በሱባዔ በመታገዜ፤ እውነቱን በትክክሌ እንዲወቁ 

እርግጠኛ ሆኑ፡፡ 

 

 በቅደሳን መጻሕፌት ውስጥ የተነገሩት ትንቢቶች ቃሌ በቃሌና ጥሬ ትርጉማቸው 

የሚወሰዴ ሳይሆን፤ ብዘዎቹ ምሳላያዊ አነጋገሮች ስሇሆኑ፤ መንፇሳዊ ትርጉም እንዲሊቸው 

ተገነቡ፡፡ ከሰማይ÷ ከእግዙአብሔር ንዴ የሚመጣው የእግዙአብሔር መሌእክተኛ መንፇሱ 

መሆኑንና፤ ሌክ ቀዴመው እንዯመጡት የአምሊክ መሌእክተኞች በሥጋ የሚወሇዴ መሆኑን 

አረጋገጡ፡፡ 

 

በተጨማሪም÷ ስሇሙታን ትንሳዔ÷ ስሇ ፌርዴ ቀን÷ ስሇ ገሃነበ እሳትና መንግሥተ 

ሰማያት፡ … ወተ፤ ቃሌ በቃሌ ጥሬ ትርጉማቸው እንዯማይወሰዴ አስተማሩ፡፡ ብዘ ተከታዮችንም 

አፇሩ፡፡ ዜናቸውም በፊርስ አገር ገነነ፡፡ የፊርስ ንጉሥም ወዯ ቴህራን ጋብዞቸው በክብር በቤተ 

መንግሥት ተስተናገደ፡፡ 

 

 በጉዞቸው ወቅት ሺራዜ በምትባሌ አንዱት የፊርስ ከተማ በኩሌ አሇፈ፡፡ ስሇ ከተማዋ 

ታሊቅነት፣ የተወዯዯችና፣ እንዱሁም የምትዯነቅ መሆኗን ሼኩ ሲናገሩ፤ ተከታዮቻቸው በጣም 

ይዯንቃቸው ነበር፡፡ ምክንያቱም ሺራዜ የምትዯነቅ ቀርቶ ዯስ የምትሌ ከተማ አሌነበረችም፡፡ ሼክ  

አህመዴ ግን÷ እርሳቸው የሚያዩትን ሇእርሳቸው የተገሇጸውን ምሥጢር፤ በአጭር ጊዛ ውስጥ 

ሇተከታዮቻቸውም በቸርነቱ ጌታ እንዯሚገሌጽሊቸው ይናገሩ ነበር፡፡ 

 

 ይሁን እንጂ፤ እርሳቸው የሚያውቁትንና የተገሇጸሊቸውን ምሥጢር ሙለ በሙለ 

ሇመሸከም  ብቁ የሆነ ቅደስ ሰው በወቅቱ አሊገኙም ነበር፡፡ በአምሊክ ኃይሌ ሙለ እምነት ስሇ 

ነበራቸው፤  በሞት ከዙህ ዓሇም ከመሇየታቸው በፉት፤ እርሳቸውን የሚተካ አንዴ ብቁ ሰው 

እንዯሚመጣ እርግጠኛ ነበሩ፡፡ 

 

 በዙያን ጊዛ አንዴ ወጣት ሰው÷ ምሁርና ሉቅ የነበረ፤ የሼክ አህመዴን ዜና ይሰማሌ፡፡ 

እርሳቸውን ሇመጎብኘት ጉዝውን÷ ከሚኖርበት መንዯር÷ ከአርዱብሌ ወዯ ያዜዴ÷ ከመጀመሩ 

በፉት÷ በሕሌሙ ሼክ አህመዴን መከተሌ እንዲሇበት ያያሌ፡፡ ይህም ወጣት ሰኢዴ ቃሲም ይባሊሌ፡፡ 
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ከሼክ አህመዴ ጋር ሲገናኝ÷ በናፌቆት ይጠባበቁት ስሇ ነበር፤ “ወዲጄ ሆይ! እንን ዯህና 

መጣህ፤ ሇብዘ ጊዛ መምጣትህን በናፌቆት ስጠባበቅ ነበር፡፡” (ሬ..ሰ ገጽ4) በማሇት ተቀበለት፡፡ 

የሁሇቱ ግንኙነት እንዯሚተዋወቁ ሰዎች ነበር፡፡ ምክንያቱም ጊዛና ቦታ በማይወስነው በመንፇሳዊ 

ዓሇም ተገናኝተዋሌና! 

 

ሼክ አህመዴም የሚያውቁትንና በፀልት በጥሌቅ ምርምር የዯረሱባቸውን ስውር ነገሮች 

በሙለ ሇሰኢዴ ቃሲም ረሩሇት፡፡ ከብዘዎቹ ተከታዮቻቸው ዯብቀው የነበረውን ምሥጢር በመሊ 

አካፇለት፡፡ 

 

የጊዛውን አጣዲፉነት በሚከተሇው ሁኔታ ሼክ አህመዴ ሇሰኢዴ ቃሲም ገሇጹሇት፡፡ 

“የምታባክነው ጊዛ የሇም፤ እያንዲንዶ በራሪ ሰዓት በሙለና በጥበብ በሥራ ሊይ መዋሌ አሇባት፡፡ 

ዓይኖቻቸውን ያጨሇመውን የከንቱ ጥሊቻና ቀኖናዊነት፤ ከሰዎች ዓይኖች ሊይ ሇመገሊሇጥ ላትና 

ቀን መጣር አሇብህ፡፡ በእውነት እናገራሇሁ፤ ሰዓቱ እየተቃረበ ነው፡፡”(ድብ ገጽ 16) 

 

በሚሰጧቸው ምክሮች፤ በሚያቀርቡሊቸው ማስረጃዎች፤ በሚያስተምሯቸው ትምህርቶች፤ 

ሼክ አህመዴ ተከታዮቻቸው የእግዙአብሔርን መሌእክተኛ ነቅቶ መጠባበቅ ብቻ ሳይሆን፤ እርሱን 

መቀበሌና ትምህርቱን በማመን ዯጋፉዎቹና ተከታዮቹ እንዱሆኑ አበክረው ያሳስቧቸው ነበር፡፡ 

ሇዙህም ከፌተኛ ክብር ሰዎች ብቁ ሉሆኑ የሚችለት፤ ከፆም÷ ከፀልትና ከመሌካም ተግባር 

ከሚመነጩ የሌብ ንጽህናና የሃሣብ ቅንነት መሆኑን ከማስገንብ አሌተቆጠቡም፡፡ 

 

ከዙህ ዓሇም የሚሇዩበት ጊዛ መቃረቡን ሲያውቁ፤ ተከታዮቻቸውን ሰብስበው፤ ከእርሳቸው 

በኋሊ ሰኢዴ ቃሲም መሪያቸው እንዯሚሆን ነገሯቸው፡፡ “ከእኔ በኋሊ እውነትን በሰኢዴ ቃሲም በኩሌ 

ፇሌጉ፡፡ የእኔን ዓሊማ የተገነበው እርሱ ብቻ ነው፡፡” (ሬሉዜ  ሰን ገጽ 5) 

 

ሰኢዴ ቃሲም 

 

 ከሼክ አህመዴ ሞት በኋሊ ሰኢዴ ቃሲም መሪ ሆኑ፡፡ እርሳቸውም ብዘ ምእምናንን ብቻ 

ሣይሆን ላልች አዴናቂዎችና ወዲጆች አፇሩ፡፡ ሰዎችም ነጽተውና ነቅተው የጌታን መገሇጽ 

እንዱጠባበቁ ማስተማሩን ቀጠለ፡፡ ብዘዎች ተከታዮቻቸው ግን÷ የሚጠበቀው የአምሊክ 

መሌእክተኛ ራሳቸው ሰኢዴ ቃሲም ይሆናለ የሚሌ ጥርጣሬ አዴሮባቸው ነበር፡፡ 

 

 ከታወቁት ተከታዮቻቸው አንደ ሙሊ(ቄስ) ሁሴን ይባሌ የነበረው ቅደስና ሉቅ ወጣት 

ነበር፡፡ እርሱም ተመሣሣይ ጥርጣሬ ስሇነበረው፤ ሇማረጋገጥ አንዴ አጋጅቶት የነበረውን ጥያቄ 

ሉያቀርብሊቸው ወሰነ፡፡ ይህም ጥያቄ በቅደሳን መጻሕፌት (በኦሪትና በቁርአን) ውስጥ ስሇ ዮሴፌ 
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የተጻፈትን ነገሮች ትርጉማቸውን ሇማወቅ ፇሌጎ ነበር፡፡ በእርሱም አስተሳሰብ መሠረት፤ የዙህን 

ታሪክ ትርጉም እነርሱ አሁን የሚያውቁት በተሇየ መሌኩ የሚያብራራሇትና ምሥጢሩን 

የሚፇታሇት፤ የሚገሌጸውን የአምሊክ መሌእክተኛ  ከሚያውቅበት አያላ መመኛዎች አንደ 

ስሇነበር፤ ይህን  እዴሌ በመጠቀም÷ ሰኢዴ ቃሲም እንዱያብራሩሇት ጠየቃቸው፡፡ 

 

 እርሳቸውም† “ይህ በእርግጥ ከእኔ (አቅም) በሊይ ነው፡፡ ነገር ግን÷ ያ ታሊቁ÷ እርሱ ከእኔ 

በኋሊ የሚመጣው ሣይጠየቅ ይገሌጽሌሃሌ፡፡ ያም ትንታኔ ሇእርሱ እውነት ከግሌጽ ማስረጃዎች 

አንደ ነው፡፡ ” አለት፡፡ (ሬሰ ገጽ 5) 

 

 ላሊም አማኝ ተመሣሣይ አመሇካከት በአእምሮው ቀርጾ ነበር፡፡ ይህም ሰው በስሜት 

ተገፊፌቶ፤ ሰኢዴ ቃሲም በተስፊና በጉጉት የሚጠበቀው የአምሊክ መሌእክተኛ መሆናቸውን በይፊ 

አወጀ፡፡ እርሳቸውም ያ የሚጠበቀው የእግዙአብሔር መሌእክተኛ አሇመሆናቸውን በተዯጋጋሚ 

ተናግረው ስሇነበር÷ ተቆጥተው ይህን ሰው ከመካከሊቸው ሉያስወግደት ሲለ÷ ይቅርታ በመጠየቅ፤ 

ከእርሳቸው እንዲይሇይ ሇመናቸው፡፡ 

 

 እርሳቸውም ሲናገሩ† “ከእርሱ ታሊቅ እውቀት ጋር ሲነፃፀር÷ የእኔ(እውቀት) እንዯ ጠብታ 

ነው፡፡ በእርሱ የሥሌጣን አስዯናቂነት አንፃር÷ የእኔ ችልታ ብናኝ ትቢያ ነው፡፡ ” አለ፡፡ (ሬሰ ገጽ 

6) ይህንን ሲናገሩ ላልችም ሀን ተሰማቸው፤ ምክንያቱም ብዘዎች ተከታዮቻቸው ሰኢዴ 

ቃሲም÷ ያ የሚጠብቁት የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ይሆናለ የሚሌ ግምት ነበራቸው፡፡ የሰኢዴ 

ቃሲምን ታሪክ የሚያውቅ፤ ተከታዮቻቸው የዙህ መሰሌ አስተሳሰብና እምነት ቢኖራቸው÷ 

አይዯንቀውም፡፡ 

 

 ሌክ እንዯ ሼክ አህመዴ÷ ሰኢዴ ቃሲም በትጋት ማስተማርና አስዯሳቹን ዛና ማወጅ 

ቀጠለ፡፡ በመካከሊቸው ያሇ መሆኑንም ይናገሩ ስሇ ነበር፤ ተከታዮቻቸው ስሙንና ማንነቱን 

እንዱገሌጹሊቸው  ሲጠይቋቸው ገዛው ያሌዯረሰ መሆኑንና፤ ማንነቱን ቢናገሩ÷ ከምቀኝነት የተነሣ 

ሰዎች ጉዲት ሉያዯርሱበት ስሇ ሚችለ፤ ነገሮችን በዜርዜር መግሇጽ ተገቢ አሇመሆኑን በፌቅር 

ያስረዶቸው ነበር፡፡ 

 

 በተጨማሪም÷ በቅደሳን መጻሕፌት ትንቢት መሠረት ሁሇት የእግዙአብሔር 

መሌእክተኞች እንዯሚገሇጹ ሇተከታዮቻቸው በተዯጋጋሚ ከማስገንብና ከማስጠንቀቅ 

አሌተቆጠቡም፡፡ ሰኢዴ ቃሲም ተከታዮቻቸውን  እንዱህ በማሇት ይመክሯቸው ነበር፡፡ 

 

 “ተጠንቀቁ! ተጠንቀቁ! እኔ ከተሇየኋችሁ በኋሊ የዓሇም ብናኝ ከንቱ ነገሮች እንዲያስቷችሁ! 

እርሱን ሇመፇሇግ ሁለን ምቾች÷ ሁለን ምዴራዊ ይዝታዎችና መድች ተው፡፡ ከምዴራዊ ነገሮች 

ሁለ ራሳችሁን አሊቅቁ፤ (ወዯ እውነቱ) እንዱመራችሁም÷ በትህትና አምሊክን ተማፀኑ፡፡ እርሱን 
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ሇመፇሇግና ሇማግኘት (እንዴትችለ) በቆራጠኝነታችሁ ከቶ አትናጉ፡፡ እርሱ እንዯ ባሌዯረቦቹ 

አዴርጎ እስከሚመርጣችሁ ዕሇት ዴረስ ጽኑ ሁኑ፡፡ በእርሱ መንገዴ የሰማዕትነትን ፅዋ የሚጨሌጥ 

ሇእያንዲንደ(አማኝ) መሌካም ይሆንሇታሌ፡፡  ” (ድብ ገጽ 40-41) 

 

 የሰኢዴ ቃሲም በዙህ መሌክ ተከታዮቻውን ማስጠንቀቅ በጣም የሚዯንቅ ነበር፡፡ በመጽሏፌ 

ቅደስ ውስጥ ያለትን ሁሇት የክርስቶስን ማስጠንቀቂያዎች ያስታውሱናሌ፡፡ የመጀመሪያው ነቅተው 

እንዱጠባበቁና ተግተው እንዱፇሌጉት ሲሆን፤ ሁሇተኛው ዯግሞ÷ እርሱ ሲገሇጽና ሲቀበለት÷ 

አማኞች የሚጠብቃቸው ስቃይና መከራ ብቻ ሳይሆን፤ የሞትና የሰማዕትነት  ፅዋ 

እንዯሚዯርስባቸው በትንቢት ያስጠነቀቀውን ጭምር ነው፡፡ 

 

 ሰኢዴ ቃሲም፤ ከተከታዮቻቸው መካከሌ ብዘዎቹ÷ የመጀመሪያውን የአምሊክ መሌእክተኛ 

ብቻ ሣይሆን  ሁሇተኛውንም ሇማየት እንዯሚችለ ተስፊ መስጠት ብቻ ሣይሆን 

አረጋግጠውሊቸዋሌ፡፡ 

 የሰኢዴ ቃሲም እርግጠኛነት የተመሠረተው  በሦስቱ ቅደሳን መጻሕፌት ትንቢቶች ሊይ 

ነበር፡፡ 

በብለይ ኪዲን† “እነሆ መሌእክተኛዬን እሌካሇሁ÷ መንገዴንም በፉቴ ያስተካክሊሌ፤ እናንተም 

የምትጠብቁት ጌታ በዴንገት ወዯ መቅዯሱ ይመጣሌ …”(ሚሌከያስ 3፡1) 

 

መንገዴን የሚጠርግ መሌእክተኛውና የሚጠበቀው ጌታ  ራሱ÷ ሁሇት መሆናቸውን እናያሇን፡፡ 

 

“… እነዙህ ሁሇት የወይራ ዚፍች … እነዙህ ሁሇት የወይራ ቅርንጫፍች ምንዴር ናቸው? አሌሁት፡፡ 

. . . እርሱም÷ በምዴር ሁለ ጌታ አጠገብ የቆሙት ሁሇት የተቀቡት እነዙህ ናቸው 

አሇኝ፡፡”(ካርያስ 4፡11-14) 

 

 ሁሇት የተቀቡ ሁሇት የእግዙአብሔር መሌእክተኞች እንዯሆኑ ቀዯም ሲሌ ተረዴናሌ፡፡ 

ካርያስ የተናገረው ሇመጨረሻው መን መሆኑን ሇማረጋገጥ ብንፇሌግ፤ “…እነዙህ ሰባቱ … 

በምዴር ሁለ የሚዋወሩ የእግዙአብሔር ዓይኖች ናቸው፡፡” (ካርያስ 4፡8-10) የሚሇው ጥቅስ፤ 

“…ሰባት ቀንድችና ሰባት ዓይኖች ነበሩት፡፡ እነርሱም ወዯ ምዴር ሁለ የተሊኩ የእግዙአብሔር 

መናፌስት ናቸው፡፡” (ራዕይ 5፡6) ከሚሇው ጋር ማነፃፀሩ በቂ ይሆናሌ፡፡ 

“…ከቅደሳኑም አንደ ሲናገር ሰማሁ፤ ሇተናገረው ሇቅደሱም ሁሇተኛው ቅደስ÷ ስሇ 

ወትሩ መስዋዕት÷ መቅዯሱና ሠራዊቱም ይረገጡ ንዴ … እስከ መቼ ይሆናሌ? አሇው፡፡…” 

(ዲንኤሌ 8፡13-14) 

 

ይህ ጥቅስ ከ2300 ማታና ጥዋት (2300 ዓመት) ጋር የተያያ በመሆኑ፤ ሁሇቱ ቅደሳን የሚሇው 

ሏረግ÷ ሁሇቱን የእግዙአብሔር መሌእክተኞችን ይጠቁማሌ፡፡ 
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በአዱስ ኪዲን†”ሁሇተኛው ወዮ አሌፍአሌ፤ እነሆ ሦስተኛው ወዮ በቶል ይመጣሌ፡፡”(ራዕይ 11፡14) 

 

“ወዮ” የእግዙአብሔርን ቀን፣  የጌታን መገሇጫ ቀን ያመሇከታሌ፡፡ 

 

“ሁለንም የሚገዚ ጌታ አምሊክና በጉ መቅዯስዋ ናቸውና መቅዯስ በእርሷ ንዴ አሊየሁም፡፡”(ራዕይ 

21፡22-23)፡፡ ጌታና በጉ÷ ሁሇት መሆናቸውን እናያሇን፡፡ 

 

በቅደስ ቁርአን† “መሇከቱ ይነፊሌ፤ … ከዙያም እግዙአብሔር ሉያዴናቸው ከፇቀዯው በስተቀር÷ 

ሁለም ያሌፊለ፡፡ ከዙያም ሁሇተኛው (መሇከት) ይነፊሌ፡፡ … ምዴርም በጌታዋ ክብር ታበራሇች፡፡ 

(የሰዎች) የሥራቸው መዜገቦች ይከፇታለ፡፡ ነቢያትና ምሥክሮች ፉት ሇፉት ይሰበሰባለ፡፡ ሚዚናዊ 

ውሳኔ በእነርሱ መካከሌ ይበየናሌ፤ ማንኛቸውም አይጎደም፡፡” (ቁርአን 39፡68-69 ትርጉም የራሴ) 

 

 በመጨረሻው መን የሚነፊው መሇከት የእግዙአብሔርን ጥሪ ያመሇክታሌ፡፡ መሇከት 

የሚነፊው መሌካም ዛና ሇመንገር፤ አዋጅ ሇማሰማት፤ በአጠቃሊይ አንዴ ቃሊቅና አዱስ ክስተትን 

ሇሕዜቡ ሇማወጅ ቀስቃሽ የመሇከት ዴምጽ ነው፡፡ ከጌታ መገሇጽ የበሇጠ ቃሊቅ ቀን የሇምና! 

 

 በተጨማሪም÷የመጀመሪያው የአምሊክ መሌእክተኛ የሚገሇጸው እንዯ እስሌምና የመን 

አቆጣር መሠረት በ1260 መሆኑን ሰኢዴ ቃሲም ሇተከታዮቻቸው በተዯጋጋሚ ነግረዋቸው ነበር፡፡ 

 

 ሰኢዴ ቃሲም ሇፀልት በየዓመቱ የሚሄደበት የአንዴ የቅደስ ሰው መካነ መቃብር÷ 

ከሚኖሩበት ከተማ ከካርቢሊ ትንሽ ርቃ የምትገኝ መንዯር ውስጥ ነበር፡፡ ከእሇታት አንዴ ቀን፣ 

እንዯ ተሇመዯው÷ በበዓለ ዕሇት ፀልት ሉያዯርሱ ከተከታዮቻቸው ጋር ጉዝ ይጀምራለ፡፡ 

 

 የሰዓት ፀልታቸውን ካዯረሱ በኋሊ በአንዴ ዚፌ ጥሊ ሥር ይጠሇሊለ፡፡  ከተከታዮቻቸው ጋር 

ቆመው ሳሇ÷ አንዴ እረኛ በዴንገት ወዯ እነርሱ መጣ፡፡ ሇሰኢዴ ቃሲምም እንዱህ ሲሌ ተናገረ፡፡ 

 

“ከሦስት ቀናት በፉት ከዙህ በሚቀጥሇው መስክ በጎቼን እጠብቅ ነበር፡፡ በዴንገት እንቅሌፌ 

ወሰዯኝ፡፡ በእንቅሌፌ ውስጥ እንዲሇሁ ነቢዩ ሇእኔ ታየኝ፡፡ እንዱህም አሇኝ፤ እረኛ ሆይ ቃልቼን 

ስማ፤ በዙህ የፀልት ቤት አካባቢ ቆይ፡፡ በሦስት ቀኖች ውሰጥ ሰኢዴ ቃሲም የሚባሌ ሰው በወዲጆቹ 

ታጅቦ እዙህ ይዯርሳሌ፡፡ ከእኔም ይህን መሌእክት ንገረው፡፡ ተዯሰት፤ የምትሇይበት ጊዛ 

ተቃርቧሌና! ተመሌሰህ በካርቢሊ ሦስት ቀናት ከቆየህ በኋሊ ወዯ እኔ ትበራሇህ፡፡ ከዙያም በኋሊ 

ፇጥኖ ያ እርሱ እውነቱ ይገሇጻሌ፡፡ ከዙያም ዓሇም በገጹ ብርሃን ታበራሇች፡፡” (ድብ ገጽ 43-44) 
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ሰኢዴ ቃሲምም የእረኛውን ሕሌም ትክክሇኛነት በተከታዮቻቸው ፉት እንዱህ በማሇት 

አረጋገጡ፡፡ “ስሇ አሇምከው ሕሌም እውነተኛነት ምንም ጥርጥር የሇውም፡፡” (ድብ ገጽ 45)፡፡ 

ተከታዮቻቸው ግን በጣም አኑ፡፡ ሰኢዴ ቃሲም ግን እንዱህ በማሇት በብርቱ አጽናኗቸው፡፡ 

“በእውነት ሇእኔ ያሊችሁ ፌቅር፤ ሁሊችንም መምጣቱን ሇምንጠባበቀው ሇአንደ እውነተኛ ስትለ 

አይሇምን? ያ በተስፊ የሚጠበቀው እንዱገሇጽ እኔ እንዴሞት አትመኙምን?” (ድብ ገጽ 45) 

 

ሌክ ያ እረኛ እንዯነገራቸው÷ ሰኢዴ ቃሲም ካርብሊ በዯረሱ ከሦስት ቀን በኋሊ ከዙህ ዓሇም 

በሞት ተሇዩ፡፡ ሇተከታዮቻቸው ግን÷ የሚጠበቀው የእግዙአብሔር መሌእክተኛ የመገሇጫው ዕሇት 

የተቃረበ መሆኑን በማስጠንቀቅ፤ ሁለን ትተውና የዓሇማዊ ምቾችንና ዴልትን ረስተው፤ በፆምና 

በፀልት ተጠናክረው መጠባበቅ ብቻ ሣይሆን፤ ተግተው ሣይታክቱ እንዱፇሌጉት÷ እስከ ዕሇተ 

ሞታቸው ዴረስ ከማሳሰብ አሌተቆጠቡም ነበር፡፡ 
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-4- 

ፌሇጋው ጀመረ 

 

 ሰኢዴ ቃሲም ከዙህ ዓሇም ከተሇዮ በኋሊ፤ ከተከታዮቻቸው አንደ÷ ሙሊ ሁሴን ተሌእኮውን 

አጠናቅቆ ከሄዯበት ከተማ ተመሇሰ፡፡ የተሌእኮውም ዋና ዓሊማ÷ የዙህን መንፇሳዊ ንቅናቄ ሇአንዴ 

የሃይማኖት መሪ ሇመግሇጽና ሇማስረዲት ነበር፡፡ ተሌእኮውም የተሣካ መሆኑን ከመሞታቸው በፉት 

ሇሰኢዴ ቃሲም አስታውቋቸው ነበር፡፡  

 

 እኚህ ቃሊቅ የሃይኖት መሪ፤ በሙሊ ሁሴን አማካይነት፣ የዙህን መንፇሳዊ ንቅናቄ 

ትክክሇኛነት ተገነቡ፡፡ የነበራቸውን የተሣሣተ አመሇካከት ሇወጡ፡፡ የሙሊ ሁሴንን ታሊቅነት÷ 

ጥበብ÷ ቅደስነትና ዕውቀት አዯነቁ፡፡ 

 

ሙሊ ሁሴን ያረፇበት ክፌሌ÷ የመቀመጫ ወንበሮች ያሌነበሩትና የሚተኛውም በአንዱት 

ትንሽ የምንጣፌ ቁራጭ ሊይ እንዯነበር አሽከራቸው ሲነግራቸው በጣም ተገረሙ፡፡ ሇዙህ ወጣት 

የነበራቸው አክብሮት ወዯ አዴናቆት ተሇወጠ፡፡ በሁኔታው በጣም በመገረም ገንብ ሊኩሇት፡፡ 

 

ሙሊ ሁሴን ግን ገንቡን ስሇሊኩሇት ከሌብ አመሥግኖ፤ ”ምንም እንን እርሳቸው ከፌተኛ 

ሥሌጣን ያሊቸው፤ እኔ ግን ዜቅተኛ ብሆንም፤ ሇእኔ የሰጡኝ እውነተኛ ስጦታ፤ በፌትሕና በብሩህ 

አእምሮ መሌእክቴን ማዲመጣቸው ነበር፡፡ ይህንን ገንብ መሌስሊቸው፤ ምክንያቱም እኔ ማስታወሻ 

ሆነ ምስጋና አሌጠይቅም፡፡ ሇአምሊክ ስንሌ ነፌሶችን እንመግባሇን፡፡ እውነቱን ሇማወቅና 

ሇመመሥከር ምዴራዊ መሪነት(ሥሌጣን) ከቶ ሇጌታህ እንቅፊት እንዲይሆንባቸው የእኔ ፀልት 

ነው፤ ”(ድ.ብ. ገጽ 23) በማሇት አሰናበተው፡፡ 

 

ከሊይ እንዯተገሇጸው ሙሊ ሁሴን ወዯ ካርቢሊ ሲመጣ÷ ሰኢዴ ቃሲም ከዙህ ዓሇም በሞት 

ተሇይተዋሌ፡፡ በጣም አነ፡፡ ይሁን እንጂ፤ የሰኢዴ ቃሲምን ተከታዮች በፌቅር አጽናናቸው፤ 

አበረታታቸውም፡፡ 

 

ከዙያ በኋሊ÷ ሰኢዴ ቃሲም ሇተከታዮቻቸው የሰጡት የመጨረሻ ምክር ምን እንዯነበረ 

ጠየቃቸው፡፡ እነርሱም ሲመሌሱሇት፤ ሰኢዴ ቃሲም  ሁሊቸውም ቤታቸውን÷ ንብረታቸውንና 

ሁለንም ነገር በመተው እርሱን፣ ያ በተስፊ የሚጠበቀውን÷ የእግዙአብሔርን መሌእክተኛ መፇሇግ 

እንዯሚገባቸው÷ እርሱም በመካከሊቸው የሚኖር መሆኑንና ሉያገኙትና ሉያውቁት የሚችለ 

ዯግሞ÷ በንጽህና ÷ በፀልትና በማያወሊውሌ እምነት ብቻ መሆኑን በተዯጋጋሚ እንዲሳሰቧቸው÷ 

ገሇጹሇት፡፡ 
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የመሪያቸው ምክር ይህ ከነበረ÷ ሇምን ዜም ብሇው በካርቢሊ እንዯ ተቀመጡ ሲጠይቃቸው፤ 

የተሇያዮ መሌሶች አቀረቡሇት፤ ብዘ ምክንያቶችንም ዯረዯሩሇት፡፡ ይሁን እንጂ÷ ሰኢዴ ቃሲም 

ብዘ ዴንቅ ነገሮችን ስሇ ሙሊ ሁሴን ይናገሩ ስሇነበር፤ ዴክመታቸውን በመግሇጽና በእርሱ መሪነት 

በመተማመን፤ እርሱ ራሱ ያ የሚጠበቀው የአምሊክ መሌእክተኛ መሆኑን ገሇጸሊቸው፤ በእርሱ 

እንዯሚያምኑ ገሇጹሇት፡፡ 

 

ሙሊ ሁሴን በጣም ዯነገጠ፤ አነም፡፡ “እግዙአብሔር አይበሌ፤ እኔ ትቢያ የሆንኩ ከእርሱ 

ጋር እወዲዯራሇሁ! ” (ድ.ብ. ገጽ 48) ብለ ጮኸ፡፡ እርሱም ከዙያ በኋሊ እነርሱን ሇመቀስቀስ 

የሚያዯርገው ጥረት ውጤት እንዯማይኖረው በመገንብ፤ ሰኢዴ ቃሲም በሰጧቸው ምክር 

መሠረት፤ የራሱን ፌሇጋ ሇማዴረግ ዕቅዴ አወጣ፡፡ ከሁለም በፉት ግን፤ ራሱን በመንፇስ ማጋጀት 

ስሊሇበት፤ ሇዓርባ ቀናት ሉፆም÷ ሉፀሌይና ሱባኤ ሉያዯርግ ሇብቻው ተገሇሇ፡፡ 

 

በዙህ የመንፇሳዊ ዜግጅት ሊይ በነበረበት ወቅት፤ ላሊ የሰኢዴ ቃሲም ተከታይ፤ ሙሊ አሉ፤ 

ከላልች አሥራ ሁሇት ምዕመናን ጋር ወዯ ሙሊ ሁሴን መጡ፡፡ ሙሊ ሁሴን የሚሄዴበትንና 

የሚከተሇውን የፌሇጋ አቅጣጫ ሇመጠየቅ÷ ሙሊ አሉ ብዘ ጊዛ ሞክሮ አሌተሳካሇትም፡፡ ወዯ ሙሊ 

ሁሴን በመጣ ቁጥር፤ በፀልት ተመስጦ ስሇሚያገኘው አቋርጦ ሉጠይቀው አሌፇሇገም፡፡ ስሇዙህ÷ 

ሙሊ አሉና ጓዯኞቹም፤ ሌክ እንዯ ሙሊ ሁሴን፤ መንፇሳዊ ዜግጅት ማዴረጋቸውን ጀመሩ፡፡ 

 

ከዓርባ ቀኞች ፆም÷ ፀልትና ሱባዔ በኋሊ መንፇሳዊ ዜግጅቱን አጠናቅቆ፤ ከካርቢሊ ተነሣ፡፡ 

ጉዝውን ሲጀምርም ሦስት የሰኢዴ ቃሲም ምሌክቶች በአእምሮው ይዯውለ ነበር፡፡ እነርሱም÷ ሀ) 

የሚገሇጽበት ዓመት÷ 1260፤ ሇ) የሚገሇጸው በፊርስ(ኢራን) አገር፤ ሏ) የእርሱም ዯጋፉዎች 

የፊርስ አገር ሰዎች መሆናቸው ነበር፡፡ ስሇዙህ ወዯ ፊርስ ጉዝውን ጀመረ፡፡ 

 

በቡሺር በኩሌ አዴርጎ፤ እርሱ እንዯተናገረው፤ በማይመረመር ኃይሌ እየተሳበ ሺራዜ 

ከተማ ዯረሰ፡፡ ከከተማው በር ሲዯርስ፤ ከእርሱ ጋር የሚጓዘትን፤ ወንዴሙንና የወንዴሙን ሌጅ፤ 

ወዯ መስጊዴ(የፀልት ቤት) ሄዯው እዙያው እንዱጠብቁት ነገራቸው፡፡ እርሱ ግን÷ አንዴ ኃይሌ 

ወዯ ከተማው ስሇሳበው፤ ወዯዙያው እንዯሚሔዴና፤ የአምሊክ ፇቃደ ከሆነ፤ በፀልት ሰዓት 

እንዯሚገናኙ ነግሯቸው ተሇያቸው፡፡ 

 

መሌካም አጋጣሚ 

 

ወዯ ከተማ ሲጓዜ፤ አንዴ ወጣት ብሩህ ፉት ያሇው ወዯ እርሱ ሲመጣ አየ፡፡ ቀርቦም 

በፇገግታና ፌቅር በተመሊው ሰሊምታ፤ ሇብዘ ጊዛ እንዯ እሚያውቀው ሰውና እንዯተሇየው 
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ጓዯኛው፤ አቅፍ ሳመው፡፡ ሙሊ ሁሴንም÷ ይህ ወጣት ከሰኢዴ ቃሲም ተከታዮች አንደ ሉሆን 

ይችሊሌ የሚሌ ግምት አዴሮበት ነበር፡፡ የቀኑንም ገጠመኝ በሚከተሇው ሁኔታ ይገሌጸዋሌ፡፡ 

 

“ቤቱን እንዴጎበኝና ከጉዝየም ዴካም አርፋ ራሴን እንዲዴስ የጋሇ ግብዢ አዯረገሌኝ፡፡ 

ሁሇቱ ጓዯኞቼ†  … መመሇሴን ስሇሚጠባበቁ÷ ይቅርታ እንዱያዯርግሌኝ ጠየቅሁት፡፡ 

 

“‟ሇእግዙአብሔር ጥበቃ ተዋቸው፡፡ እርሱ በእውነቱ ይንከባከባቸዋሌ፤ ይጠብቃቸዋሌም፣ 

„የሚሌ ነበር መሌሱ፡፡ 

 

“እነዙህንም ቃሊት ተናግሮ፤ ፉቱን (ወዯሚሄዴበት አቅጣጫ) መሌሶ፤ እንዴከተሇው 

አኝ፡፡ በጨዋነት ግን በትዕዚዜ መሌክ÷ ያ ወጣት ሲናገረኝ÷ ሌቤ በብርቱ ስሜት ተነካ፡፡ 

ቁመናው÷ የዴምፁ ውበት÷ የአቋቋሙ ግርማ፤ ሁለም በመጀመሪያ የነበረኝን አስተሳሰብ የበሇጠ 

አጠናከሩት፡፡ 

 

 “ወዱያውኑ አንዴ መካከሇኛ የሆነ ቤት ዯጃፌ ዯረስን፡፡ በሩን አን፤ ከመቅጽበት በአንዴ 

ኢትዮጵያዊ አሽከሩ በሩ ተከፇተ፡፡ መዴረኩን እየተሻገረና እንዴከተሇው ምሌክት እያሳየኝ፤ 

„በሰሊም÷ በዯህና ግባ‟ ነበር ንግግሩ፡፡ 

 

“በሥሌጣንና በግርማ የተናገረው የግብዢ ቃሌ፤ ነፌሴን ሰርስሮ ገባ፡፡ በሺራዜ መጀመሪያ 

በምገባበት ቤት፤ እንዯ እነዙህ ያለ ቃሊት በመስማቴ፤ መሌካም ምሌክት ነው ብዬ አሰብኩ፡፡ ራሴን 

እንዱህ በማሇት ጠየቅሁ፡፡ የእኔ ይህንን ቤት መጎብኘት÷ ወዯ ፌሊጎቴ ዓሊማ የበሇጠ ሇመቅረብ 

ያስችሇኝ ይሆንን?... 

 

“የማይገሇጽ የዯስታ ስሜት ሰውነቴን በሙለ ወረረው፡፡ በፀልት ሰዓት የሌቤን ጭነት 

አራገፌኩ፤ „አምሊኬ ሆይ! በነፌሴ በሙለ ጥሬአሇሁ፤ እስከ አሁን ግን የሚጠበቀውን 

መሌእክተኛህን ሇማግኘት ተስኖኛሌ፡፡ ቃሌህ እንዯማያብሌ እመሰክራሇሁ፤ አንተ የሰጠኸው 

ተስፊም እውነት ነው፡፡‟ ”(ድብ ገጽ 52-54) 

 

የሌቡ ፌሊጎት ተሟሊ 

 

 “ፀሏይ ከጠሇቀች በኋሊ፤ ከምሽቱ አንዴ ሰዓት ሲሆን÷ አስተናጋጄ ከእኔ ጋር 

መነጋገር ጀመረ፡፡ ‟ከሰኢዴ ቃሲም በኋሊ እንዯ መሪ የምትቆጥሩት ማንን ነው ? „አሇኝ‟‟፡፡ 
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“ከመሞታቸው በፉት÷ ሰኢዴ ቃሲም÷ ቤቶቻችንን ትተን፤ በሩቅና በሠፉው 

ተሠራጭተን፤ ተስፊ የተዯረገሇትን (ቃሌ የተገባሇትን) እንዴንፇሌግ አበክረው መክረውናሌ፡፡ 

እኔም ወዯ ፔርሽያ (ፊርስ) በመምጣት አሁንም በዙሁ ፌሇጋ ሊይ ተሠማርቻሇሁ፡፡ 

 

“በተወዲጁ ሊይ ሌናይና ሌንሇይበት የምንችሌበትን ሁለንም ምሌክቶች÷ ሰኢዴ ቃሲም 

የነገሩንን ረርኩሇት፡፡ 

 

“አስተናጋጄም ሇአንዴ አፌታ ዜም አሇ፤ ከዙያም በሚነዜር ዴምጽ በእነዙህ ቃሊት 

አስዯነገጠኝ፡፡ „አስተውሌ! እነዙህ ሁለ ምሌክቶች በእኔ ሊይ ተገሌጸዋሌ፡፡‟ 

 

 “ከዙያም …ምሌክቶቹን አንዴ በአንዴ÷ በእርግጥ እርሱነቱን የሚመሇከቱ መሆናቸውን 

በጥንቃቄና በአሳማኝነት አሣየኝ፡፡ እኔም በጣሙን ተዯነቅሁ፤ በጥሌቀትም ተሰማኝ፡፡ በትህትናም 

እንዱህ አሌኩ፡፡ „እኛ መምጣቱን የምንጠባበቀው ሰው፤ ሉዯረስበት የማይቻሌ ቅዴስና ያሇው፤ 

የሚገሌጸውም መንስዔ÷  ከፌተኛ ኃይሌ የሚኖረው ራዕይ ነው፤‟ አሌኩት፡፡ 

 

“እነዙህ ቃሊት ከአፋ ከመውጣታቸው፤ ሌዯብቀውም ሆነ ሌገሌጸው በማሌችሇው ፌርሃትና 

ፀፀት ተወረርኩ፡፡ ራሴን አምርሬ (በሌቤ) ወቀስኩና አመሇካከቴን ሇመወሇጥና አነጋገሬን ሇማሇስሇስ 

ወሰንኩ፡፡ አስተናጋጄ እንዯገና ይህን ርዕስ ቢያነሣ፤ እንዱህ በማሇት በፌጹም በትህትና ሌመሌስሇት 

በአምሊክ ማሌኩ፤ „የነገርከኝን በማስረጃ ሌትዯግፌ ከቻሌክ ነፌሴን ከሚጫኗት ጭንቀትና ጥርጣሬ 

ሌትገሊግሊት ትችሊሇህ፡፡ ሇዙህ ዓይነት ግሌግሌ÷ በእውነትም አንተ ባሇ ውሇታዬ ትሆናሇህ፡፡‟ 

አሌኩት(ድብ ገጽ 57-59 አሇ፡፡)  

 

ፌሇጋው አበቃ 

 

የሙሊ ሁሴን አስተናጋጅ የነበረው ወጣት ስሙ አሉ መሏመዴ ይባሊሌ፡፡ ሙሊ ሁሴን እርሱን 

እየተመሇከተ÷ ትንቢቶችንና ሁኔታዎችን በአእምሮው ሲያብሊሊ፤ ሰኢዴ ቃሲም የሰጡት 

ምሌክቶች በሙለ አንዴ በአንዴ ይታዮት ጀመር፡፡ ስሙ የአሉ ስም የነቢዮን የመሀመዴን 

እንዯሚቀዴም፤ መኑ በእስሌምና መን ኣቆጣጠር መሠረት 1260 መሆኑ፤ አገሩ ፊርስ፤ 

ዕዴሜው ወጣት፤  . . . የመሣሠለት÷ በሁሇቱ ቅደሳን መሪዎች÷ ሇተከታዮቻቸው የተነገሩትን 

ምሌክቶች ማመሳከር ጀመረ፡፡ 

 

“ስሇ እነዙህ ነገሮች በአእምሮዬ ሳሰሊስሌ÷ ክቡር አስተናጋጄ እንዱህ አሇ፤ „በጥንቃቄ 

አስተውሌ፤ ያ ሰኢዴ ቃሲም የተናገረሇት ሰው ከእኔ ላሊ ሉሆን ይቻሊሌን?‟” (ድብ ገጽ 59) 
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በዙህን ወቅት ሙሊ ሁሴን የጻፇውን የትንታኔ መጽሏፌ÷ አስተናጋጁ አሌፍ አሌፍ 

እንዱያየውና እንዱያብራራሇት ጠየቀው፡፡ ዴክመቱንም እንዲይዜበት በትህትና ሇመነው፡፡ 

አስተናጋጁም ተስማማ፡፡  

 

“እርሱም መጽሏፈን ከፌቶ፤ የተወሰኑ አንቀጾችን ተመሌክቶ፤ መጽሏፈን ጋና ይናገረኝ 

ጀመር፡፡ በጥቂት ዯቂቃዎች ውስጥ ምሥጢሮችን በሙለ፤ በስሜትና በሚያምር ሁኔታ ገሊሇጠና፤ 

ያስቸግሩኝ የነበሩትን ፕሮብላሞች በሙለ ፇታሌኝ፡፡ የጠየቅሁትን ሥራ÷ እኔን በሙለ በሚያረካ 

ሁኔታ በአጭር ጊዛ ውስጥ ገሌጾ፤ በተጨማሪም በሰኢዴ ቃሲምም ሆነ በሼክ አህመዴ ጽሐፍች 

ውስጥ የማይገኙትን እውነቶች ገሇጸሌኝ፡፡ ከዙህ በፉት ከቶ ሰምቻቸው የማሊውቃቸው÷ እነዙህ 

እውነቶች፤ በሚያዴስ ግሌጽነትና ኃይሌ የታዯለ ይመስሊለ፡፡ „እንግዲዬ ባትሆን ኖሮ፤ ሁኔታህ 

አሳዚኝ በሆነ ነበር፡፡ ሁለን የሚያቅፇው የእግዙአብሔር ፀጋ አዲነህ፡፡ እግዙአብሔር ነው 

አገሌጋዮቹን መፇተን ያሇበት እንጂ፤ አገሌጋዮቹ አይዯለም÷ እርሱን በተጓዯሇ መመኛዎቻቸው 

መፌረዴ ያሇባቸው፤‟ አሇ፡፡  … ከዙያም በማጋነን፤ „በእግዙአብሔር ቅዴስና! ሁሇቱም የምሥራቅና 

የምዕራብ ሕዜቦችና ብሔሮች÷ በዙህ ዕሇት ወዯ እዙህ መዴረክ መፌጠንና፤ እዙህም የመሀሪ ኩለን 

ሕይወት አዲሽ ፀጋ መፇሇግ ይገባቸዋሌ፡፡ … አንተ ከመቅጽበት በቅንነት እንዯተነሣህ፤ እነርሱም 

በቆራጥነትና በጽኑነት ተነሣስተው ቃሌ የተገባሇትን ተወዲጅ መፇሇግ ይገባቸዋሌ፡፡ …የዮሴፌን 

ምዕራፌ ትንተና ሇመግሇጽ ወቅቱ አሁን ነው፤‟ አሇ፡፡”(ድብ ገጽ 59-61) 

 

በመቀጠሌም በሚያስዯንቅ ፌጥነት የምዕራፈን ትንተና እንዯ ገሇጸሇትና፤ ሌክ ሰኢዴ 

ቃሲም እንዯ ነገሩት፤ ይህ ወጣት ምሥጢሩን ያብራራሇት መሆኑን ሙሊ ሁሴን ይናገራሌ፡፡ 

በተጨማሪም† “በሚማርክ የዴምፁ ውበትና በሚዯመስሰው የግሌጸቱ ኃይሌ ፇዜዣ ተቀመጥኩ፤ ” 

አሇ (ድብ ገጽ 61)  

 

በዙህ በትንተና ጽሐፌ ውስጥ÷ ይህ ወጣት ቶል የሚገሇጸውንና ከእርሱ በኋሊ 

የሚመጣውን÷ የታሊቁን የእግዙአብሔር መሌእክተኛ መገሇጽ፤ የእርሱን ሕይወትም ሇሚገሇጸው 

መሌእክተኛ በመሠዋት፤ የሰማዕትነትን ክብር የሚቀበሌ መሆኑን ተናገረ፡፡ 

 

ያቺ ቀን÷ ያቺ ሰዓት÷ ታወቀች! 

 

 “…በዙያ ወቅት ሰዓቱ÷ ፀሏይ ከጠሇቀች በኋሊ÷  ሁሇት ሰዓት ከአሥራ አንዴ ዯቂቃ 

መገበ፡፡ „ይህ ምሽት÷ ይህ ሰዓት ራሱ፤ ሇሚመጡት ቀናት (መናት) ከታሊሊቆችና እጅግ በጣም 

ከሊቁት ክብረ በዓሊት እንዯ አንደ ሆኖ ይከበራሌ፡፡‟ የሌብህ ምኞት እንዱሟሊሌህና፤ ከታሸገው 

የቃለ የወይን ጠጅ እንዴትጎነጭ በፀጋው ስሇረዲህ፤ ምሥጋናዎችን ሇእግዙአብሔር አቅርብ፤‟ 

አሇኝ፡፡”(ድ.ብ. ገጽ 61-2) ቀኑም እ.ኤ.አ÷ ግንቦት 23 ቀን 1844 ነበር፡፡ 
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“ከምሽቱ በሦስተኛው ሰዓት፤ አስተናጋጄ እራት እንዱቀርብ አ፡፡ ያው ኢትዮጵያዊ 

አሽከር መጥቶ ምርጥ የሆኑ ምግቦችን አቀረበሌን፡፡ ያ ቅደስ ምግብ ነፌሴንና ሥጋዬን በጣምራ 

አዯሰሌኝ፡፡ በአስተናጋጄ ፉት፤ በዙያ ሰዓት፤ መንግሥተ ሰማያት ካለ ፌራ ፌሬዎች እንዯ 

እምመገብ ሆኖ ተሰማኝ፡፡ 

 

“እንዱህም ሲሌ ተናገረኝ፤‟አንተ ከሁለ ቀዴመህ በእኔ የምታምን ሆይ! በእርግጥ እኔ ባብ 

ነኝ፤ የእግዙአብሔር በር፤ አንተም ባቡ‟ሌ-ባብ፤ የዙያ በር፣ በር ነህ፡፡ በመጀመሪያ አሥራ ስምንት 

ነፌሶች÷ ከመቅጽበትና በራሳቸው ፇቃዴ ተነሣስተው እኔን መቀበሌና የእኔን ራዕይ 

(ግሌጸት)እውነትነት ማወቅ አሇባቸው፡፡ (ማንም) ሣያስጠነቅቃቸውና ሣይጋበዘ፤ እነዙህ (አሥራ 

ስምንቱ) እያንዲንዲቸው ሇግሊቸው እኔን ሇማግኘት መፇሇግ አሇባቸው፡፡ ቁጥራቸው ሲሟሊ፤ ወዯ 

ሜካና መዱና ሇፀልት ስሔዴ÷ ከእኔ ጋር የሚሄዴ አንዴ መመረጥ አሇበት፡፡  እዙያም ሇሜካ ሸሪፌ 

(ገዡ) የእግዙአብሔርን መሌእክት አስተሊሌፊሇሁ፡፡ …ያየኸውንና የሰማኸውን፤ ሇጓዯኞችህ ሆነ 

ሇማንም ላሊ ነፌስ ማካፇሌ እንዯማይገባህ ይጠበቅብሃሌ፡፡ በመስጊደ ውስጥ በፀልትና 

በማስተማር(ሥራ) ተሠማራ፡፡ እኔም በማህበር በሚዯረገው ፀልት ከእናንተ ጋር እሆናሇሁ፡፡ ሇእኔ 

ያሇህ አመሇካከት የእምነትህን ምሥጢር እንዲያጋሌጥብህ ተጠንቀቅ፡፡ ወዯ ሂጃህ ጉዝ እስክንቀጥሌ 

ዴረስ፤ በዙህ ተግባር መቀጠሌና ይህንን አመሊካከት መያዜ ይኖርብሃሌ፡፡ ጉዝ ከመጀመራችን 

በፉት፤ ሇእያንዲንዲቸው አሥራ ስምንት ነፌሶች ተሌእኮአቸውን ሰይመንሊቸው፤ ሥራቸውን 

እንዱያከናውኑ እንሌካቸዋሇን፡፡ የእግዙአብሔርን ቃሌ እንዱያስተምሩና የሰዎችን ነፌሶች 

እንዱቀሰቅሱ እናስተምራቸዋሇን፡፡‟ እነዙህን ቃሊት ተናግሮ÷ ከአጠገቡ አሰናበተኝ፡፡ “(ድ.ብ. ገጽ 

62-63) 

 

በዙህን ወቅት፤ ባብ÷ እርሱ ራሱ÷ ራሱን የቻሇ የእግዙአብሔር መሌእክተኛና፤ 

በተጨማሪም ከእርሱ በኋሊ ሇሚመጣው ሇታሊቁ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ መንገዴ ጠራጊና በር 

ከፊች መሆኑን አወጀ፡፡ በመጀመሪያ ግሌጸቱን ሊወቀውና ሇተቀበሇው፤ ሙሊ ሁሴንንም፤ የበር በር 

ብል እንዯ ሰየመው እናነባሇን፡፡ 

 

ቅደሳን መጻሕፌት ስሇ ግሌጸቱ የተነበዩሇት፤ የዓሇም ሕዜቦች በሙለ መምጣቱን በተስፊ 

ይጠባበቁ የነበሩትና፤ አምሊክም ጊዛውን ጠብቆ እንዱገሌጸው ላት ከቀን ሲጸሌዩሇት የነበረው 

ነቢይ እርሱ መሆኑን ገሇጸሇት፡፡ 

 

ስሙ እንዯሚያመሇክተው÷ የአዱሱን መን በር ሇመክፇት የመጣና፤ ሇታሊቁ 

የእግዙአብሔር መሌእክተኛ፤ ማሇት ከእርሱ በኋሊ ሇሚመጣው ጌታ፣ ሰዎችን ሇማጋጀት 

እንዯተገሇጸ አብራራሇት፡፡ ተሌእኮውም÷ የእግዙአብሔር ብርሃን መፇንጠቁንና፣ የአዱስ መን 

ፀሏይ መውጣቱን ሇማወጅ፤ መምጣቱ የማይቀረውንና የተቃረበውን መሇኮታዊ ግሌጸት ሰዎች 
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ተጋጅተው እንዱቀበለት ሇማነቃቃትና፤ የሌቦቻቸውን በሮች በመክፇት ብቁ ሆነው እንዱገኙ 

ሇማጋጀት መሆኑን አረጋገጠሇት፡፡ 

 

ሇዓሇማዊውንና ምንጊዛም የማይሇወጠውን÷ አንደን የአምሊክ እምነት ሇማዯስ፤ የሰውን 

ር በመሊ የአንዴነት በር ሇመክፇትና ሇእግዙአብሔር ክብር መገሇጽ፤ እርሱ በአምሊክ ተሌኮ 

የመጣ መሆኑን ገሇጸሇት፡፡ 

 

ሙሊ ሁሴን ይህንን ግሌጸት ሇማንም ሰው እንዲይናገር ባብ ማስጠንቀቁ ዯግሞ፤ ክርስቶስ 

በተመሣሣይ ሁኔታ ሇዯቀ መዚሙርቱ የተናገረውን ቃሌ ያስታውሰናሌ፡፡ “… ያን ጊዛም እርሱ 

ክርስቶስ እንዯሆነ ሇማንም እንዲይናገሩ ዯቀ መዚሙርቱን አዚቸው፡፡”(ማቴዎስ 16፡20) 

  

“ይህ ግሌጸት÷  በዴንገትና በቅጽበታዊ ግፉት እንዯ ነጎዴጓዴ በእኔ ሊይ የመጣው፤ ሇአንዴ 

አፌታ ችልታዎቼን(ፊከሌቲስ) አዯነው፡፡ በዙህ አዱስ ግሌጸት የሚያብረቀርቅ ብርሃን ታወርኩ፤ 

እንዱሁም በሚዯመስሰው ኃይለ ተሸነፌኩ፡፡ ሏሴት÷ ዯስታ÷ አክብሮትና አዴናቆት  የነፌሴን 

ጥሌቅ ስሜቶች አማሰሎቸው፡፡ ከስሜቶች ሁለ አይሇው ራሴን የሇወጡት÷ የዯስታና የብርታት 

ስሜቶች ነበሩ፡፡ ቀዯም ሲሌ ምን ያህሌ አቅመቢስና ሇዋሳ÷ ጎስቋሊና ዴንጉጥ ነበርኩ፡፡ እጆቼና 

እግሮቼ  ከመንቀጥቀጣቸው ብዚት ሌጽፌም ሆነ ሌራመዴ አሌችሌም ነበር፡፡ አሁን ግን÷ የእርሱን 

ግሌጸት ማወቅ ሰውነቴን በሙለ ቀሰቀሰው፡፡ ዓሇም÷ ሁለም ሕዜቦቿና ገዡዎቿ በእኔ ሊይ 

ቢነሱብኝ፤ እኔ ብቻዬን ሣሌበገር ጥቃታቸውን ሇመቋቋም የሚያስችሌ ዴፌረትና ኃይሌ መያዛ 

ተሰማኝ፡፡ ኩሁሇንተናዊ ዓሇም ( ዩንቨርስ) በጭብጤ ውስጥ ያሇ እፌኝ ትቢያ መሰሇኝ፡፡ ሁለንም 

የሰውን ር የሚጠራውን÷  የገብርኤሌን ዴምፅ በአካሌ የሆንኩ መሰሇኝ፡፡ 

 

ከእንቅሌፊችሁ ንቁ÷  ተመሌከቱም! የንጋቱ ብርሃን ወጥቷሌ፡፡ ተነሱ÷  የእርሱ  መንስዔ 

(እምነት) ተከስቷሌና፡፡ የፀጋው በር በሠፉው ተከፌቷሌ፡፡ የዓሇም ሕዜቦች ሆይ! በዙያ ግቡ፡፡ እርሱ 

“ቃሌ” በተስፊ የምትጠባበቁት መጥቷሌና! 

 

“በዙህ ሁኔታ ከእርሱ ቤት ወጥቼ ከወንዴሜና ከወንዴሜ ሌጅ ጋር ተገናኘሁ፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 

65) 

 

የባብ ቃሊት፤ የሌብህን ፌሊጎት እንዴታሟሊ በፀጋው ስሊገህ÷ ምሥጋና ሇእግዙአብሔር 

አቅርብ „ የሚለት፤ የዯስታ ዛማቸውን በሌቡ ውስጥ ይዯወለ እንዯ ነበር ይናገራሌ፡፡ 

 

ከዙያ በኋሊ ሙሊ ሁሴን በተረጋጋ መንፇስ ሲያስተምርና፤ ቀዯም ሲሌ ሲያዯርገው የነበረው 

የመፇሇግ ጥዴፉያና ችኮሊ ተሇውጦ፤ በእርካታና በዯስታ ሥራውን ሲያከናውን ሲያዩት፤ ጓዯኞቹ 

በጣም ተዯነቁ፡፡ የዯስታውን ምንጭና የእርካታውን ምክንያት ሲጠይቁትም፤ መሌሱ በፀልት 
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ከአምሊክ የሚሰጣቸው እንጂ፤ እርሱ ሉያዴሊቸውም ሆነ ሉመራቸው እንዯማይችሌ ይገሌጽሊቸው 

ነበር፡፡ ብዘዎቹ ጓዯኞቹ ግን÷ የእርሱ ሁኔታ መሇወጥ÷ መንስዔው የሌቡ ፌሊጎት መሟሊት ሉሆን 

ይችሊሌ የሚሌ ግምት ሳያዴርባቸው አሌቀረም፡፡ 
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-5- 

የሕያው ፉዯሊት 

 

ከዙያ በኋሊ ሙሊ ሁሴን በባብ እየተጋበ÷ ቤቱ በየቀኑ እየሄዯ መማሩንና መሌካምና 

አስዯሳች ጊዛ ያሳሌፌ እንዯ ነበር ይናገራሌ፡፡ መንፇሳዊ እውቀቱ የዲበረ፤ የንግግር ችልታው 

ከበፉቱ የሊቀ፤ በእምነቱ የተጠናከረ መሆኑን ጓዯኞቹ በሚሰጠው ትምህርትና በሚያቀርበው ምክር፤ 

እንዱሁም በሚያሳየው የዯስታ ስሜት፤ የሌቡ ፌሊጎት የተሟሊ መሆኑን መጠራጠራቸው አሌቀረም፡፡ 

 

በአጭር ጊዛ ውስጥ፣ በህሌምና በራዕይ÷ ማንም ሣይነግራቸው አሥራ ስምንት ሰዎች ባብን 

አመኑ፤ ሰገደሇትም፡፡ ከእነርሱ መካከሌ አንዴ ሴት ነበረች፡፡ ስሟም ታሂሬ (ንጽሕት) ይባሊሌ፡፡ 

በእውቀትዋ÷ በችልታዋ÷ በጠባይዋና በውበቷ የታወቀች ሴት ነበረች፡፡ እርሷ ግን እንዯላልች  

የሕያው ፉዯሊት ባብን በሥጋዌ ዓይን አሊየችውም፡፡ በመጨረሻም የተቀበሇው፣ በራዕይ አይቶ 

የመጣውና፣ ከመቅጽበት ከኋሊው አይቶ ባብን ያወቀው መሀመዴ አሉ ይባሌ የነበውና፤ በኋሊም 

ስሙ ቁደስ የተባሇው፣ የሃያ ሁሇት ዓመቱ ወጣት ነበር፡፡  

 

እነዙህን አሥራ ስምንት ምእመናን፤ ባብ “የሕያው ፉዯሊት” ብል ሠየማቸው፡፡ 

ሇእያንዲንዲቸው የተሇየ ሥራና ኃሊፉነት ሰጣቸው፡፡ እነዙህን ቅደሳን ሰዎች ሲሸኛቸው፤ 

በሚያስዯስቱ÷ ተስፊ በሚሰጡ÷ በሚያነቃቁና መንፇስ በሚያዴሱ፣ በሚቀጥለት ቃሊት 

አሰናበታቸው፡፡ 

 

“የማፇቅራችሁ ወዲጆቼ ሆይ! እናንተ በዙህ ቀን የእግዙአብሔርን ስም ተሸካሚዎች ናችሁ፡፡ 

የምሥጢሩ ማህዯሮች ሆናችሁ ተመርጧችኋሌ፡፡ እያንዲንዲችሁ የእግዙአብሔርን ባሕሪያት 

እንዴታሣዩ፤ በተግባሮቻችሁና በቃልቻችሁ የእርሱን ጻዴቅነት÷ የእርሱን ኃይሌ÷ የእርሱን 

ክቡር ምሌክቶች በአርአያነት እንዴትመስለ ይጠበቅባችኋሌ፡፡ የራሳችሁ የአካሊት ክፌልች÷ ስሇ 

ዓሊማችሁ ከፌተኛነት፤ ስሇ ሕይወታችሁ ሙለነት፤ ስሇ እምነታችሁ እውነተኛነት፤ ስሇ 

አምሌኮታችሁ የሊቀ ባሕሪ መመሥከር አሇባቸው፡፡ … 

 

 “የአምሊክን መንስዔ እንዱያስፊፈ ሲሌካቸው ኢየሱስ ሇሏዋርያቶቹ የተናገራቸውን ቃሊት 

አሰሊስለ፡፡ „እናንተ በሇሉት ጨሇማ÷ በተራራ ጫፌ ሊይ እንዯተጣሇ እሳት ናችሁ፡፡ የእናንተ ብርሃን 

ሇሰዎች ዓይኖች ያብራሊቸው፡፡ በእናንተ አማካይነት የምዴር ሕዜቦች የንጽህናና የፀጋ ምንጭ 

የሆነውን÷ ሰማያዊ አባትን እንዱያውቁና ወዯ እርሱ ሇመቅረብ እንዱችለ ባሕሪያችሁ ንጹህ፤ 

ከዓሇማዊ ነገሮች የመሊቀቃችሁ ዯረጃ ከፌተኛ መሆን አሇበት፡፡ በሰማይ ያሇውን አባት ማንም ያየ 

የሇም፡፡ እናንተ የእርሱ መንፇሳዊ ሌጆች የሆናችሁ በተግባራችሁ የእርሱን ባሕሪያት ማሣየትና 

የእርሱን ክብር መመሥከር ይገባችኋሌ፡፡ እናንተ የምዴር ጨው ናችሁ፤ ጨው ጣዕሙን ካጠፊ ግን 
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በምን ይጣፌጣሌ፡፡ የእግዙአብሔርን መንስዔ ሇማወጅና ሇማስተማር፤ በየትኛውም ከተማ ስትገቡ፤ 

ከሰዎች ምግብ ሆነ ዋጋ በምንም መንገዴ እንዲትጠባበቁ፤ ከዓሇማዊ ፌሊጎት የመሇየታችሁ ዯረጃ 

ከፌተኛ መሆን አሇበት፡፡ እንዱያውም ከዙያ ከተማ ስትወጡ፤ ከዕግሮቻችሁ አቧራውን ማራገፌ 

ይኖርባችኋሌ፡፡ ንጹና ሳትበከለ እንዯገባችሁ፤ በተመሳሳይ ሁኔታ ከዙያ ከተማ መውጣት 

ይገባችኋሌ፡፡ በእውነት አሊችኋሇሁ፤ ሰማያዊ አባት ሁሌጊዛ ከእናንተ ጋር ስሇሆነ ይጠብቃችኋሌ፡፡ 

ሇእርሱ ታማኝ ከሆናችሁ፤ የምዴርን ሀብቶች ይሰጣችኋሌ፤ ከምዴርም ገዡዎችና ነገሥታት በሊይ 

ከፌ ያዯርጋችኋሌ፡፡ 

 

“የእኔ ፉዯሊት ሆይ! በእውነት እናገራሇሁ፤ ይህ ቀን ካሇፈት የእግዙአብሔር መሌእክተኞች 

ቀኖች እጅግ በጣም የሊቀ ነው፡፡ እንዱያውም ሌዩነቱ ሉሇካ አይቻሌም! እናንተ ተስፊ 

ሇተዯረገሇት÷ ሇእግዙአብሔር ቀን÷ ጎህ መቅዯዴ ምስክሮች ናችሁ፡፡ እናንተ የግሌጸቱ ምሥጢራዊ 

ፅዋ ተቋዲሾች ናችሁ፡፡ የጥረታችሁን ሽንጦች ታጠቁ፤ እንዱሁም፣ ‟ተመሌከቱ ጌታ አምሊካችሁ 

መጣ፤ ከእርሱም ጋር የመሊእክቱ ሠራዊት በፉቱ ተሠሌፇዋሌ፤ ‟የሚሇውን በእርሱ መጽሏፌ ውስጥ 

የተገሇጸውን÷ የአምሊክን ቃሌ አስታውሱ፡፡ ሌቦቻችሁን ከዓሇማዊ ምኞቶች አጽደ፤ 

ማጌጫዎቻችሁም መሇኮታዊ ባሕሪያት ይሁኑ፡፡ ተጠንቀቁ፤ ‟ጀርባችሁን በመስጠታችሁ፤ ‟እርሱ 

እናንተን ሇማይመስለ ሇላሊ ሕዜብ እንዲይሇውጣችሁ „እና፤ ‟እነርሱም‟ የእግዙአብሔርን 

መንግሥት ከእናንተ እንዲይነጥቁ፤ „ የሚለትን የእነዙህን የአምሊክ ቃሊት እውነተኛነት 

በተግባሮቻችሁ ታስመሠክሩ ንዴ ተጣጣሩ፡፡ ባድ አምሌኮት በቂ ሆኖ የሚታሰብበት ቀኖች 

አብቅተዋሌ፡፡ ወዯ ሌዐለ ዘፊን ሉያርጉ የሚችለና በእርሱም ተቀባይነት የሚኖራቸው፤ እጅግ 

በጣም ንጹህ አስተሳሰብ÷ በጉዴፌ የሇሽ ንጽህና ተግባሮች ሲዯገፈ መሆኑ (የሚታየው) ጊዛው 

አሁን ነው፡፡ „መሌካም ቃሌ ወዯ እርሱ (አምሊክ) ከፌ ይሊሌ፤ ጻዴቅ ተግባርም(ቃለ) በእርሱ ፉት 

እንዱከበር ያዯርገዋሌ፡፡‟ እግዙአብሔር በመጽሏፈ ውስጥ ዜቅተኞች ናቸው ብል የተናገረው 

እናንተን ነው፡፡ „እነዙያ በምዴር ሊይ በዜቅተኛነት ያዯጉትን፤ በሕዜቦች መካከሌ መንፇሳዊ 

መሪዎችና፤ የእኛ ወራሶች ሇማዴረግ፤ የተሇየ ችሮታ ሌናዯርግሊቸው እንፇሌጋሇን፡፡   „እናንተ 

ሇዙህ ዯረጃ ተጠርታችኋሌ፤ (ዯረጃውን)  ሌትዯርሱበት የምትችለት፤ እያንዲንደን ምዴራዊ 

ምኞት በእግራቸሁ ሥር ሌትረግጡት ስትነሱና፤ እርሱ (ጌታ) እስኪናገር ዴረስ የማይናገሩና 

ትእዚዘን የሚፇጽሙ ሇመሆን ስትጥሩ ብቻ ነው፡፡„ 

 

“ከቀዲማዊው ነቁጥ የተወሇዲችሁ የመጀመሪያዎቹ ፉዯሊት እናንተ ናችሁ፤ ከዙህ ግሌጸት 

ምንጭ የፇሇቃችሁ የመጀመሪያዎቹ ምንጮች ናችሁ፡፡ በእናንተ አማካይነት የሚጎርፇውን ያንን 

ፀጋ፤ ምንም ምዴራዊ መሰናክልች÷ ምንም ዓሇማዊ ፌቅሮች÷ ምንም ጊዙያዊ ጥረቶች፤ 

ንጽሕናውን እንዲያጎዴፈ÷  ጣዕሙን እንዲያመሩት÷  ጌታ አምሊካችሁን ተማፀኑት፡፡ እኔ 

እያጋጀኋችሁ ያሇሁት ሇታሊቁ ቀን መምጣት ነው፡፡ እኔ አሁን እናንተን እያስተማርችሁ 

ያሇሁት፤ በሚመጣው ዓሇም÷   በእግዙአብሔር የምህረት መቀመጫ ፉት፤ በሥራዎቻችሁ 

ሇመዯሰትና በክንውኖቻችሁ ሇመኩራት እንዴችሌ፤ የመጨረሻውን ጥረት አዴርጉ፡፡ የዙያ 
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የሚመጣው ቀን ምሥጢር አሁን ስውር ነው፡፡ ሉገሇጽም ሆነ ሉገመት አይቻሌም፡፡ በዙያን ቀን 

አዱስ የሚወሇዯው ሕፃን በዙህ መን ካለት ጠቢባንና የተከበሩ ሰዎች ይሌቃሌ፤ እንዱሁም የዙያ 

ወቅት ዜቅተኞችና እጅግ በጣም ያሌተማሩት÷ ከዙህ መን እጅግ በጣም ከተማሩትና ከተራቀቁት 

ካህናት፤ በመረዲት ችልታ አሌፇው ይገኛለ፡፡ በጽኑ እግሮችና በነጹ ሌቦናዎች፤ በዙህ አገር ውስጥ 

በመሊ በስፊትና በርዜመት ተሠራጭታችሁ፤ ሇእርሱ መምጣት መንገደን አጋጁ፡፡ 

ዯካማነታችሁንና አቅመቢስነታችሁን አትመሌከቱ፤ አመሇካከታችሁ በጌታ÷ በአምሊካችሁ÷ 

በሌዐለ የማይበገር ኃይሌ ሊይ ያተኩር፡፡ ባሇፈት መናት አብርሃምን†… በኒምሮዴ ኃይልች ሊይ 

ዴሌን እንዱቀዲጅ አሊዯረገምን? ብትሩ ብቻ ጓዯኛው የነበረውን÷ ሙሴን÷ ፇርዖንንና ሠራዊቱን 

እንዱያሸንፌ አሊስቻሇውምን? በሰዎች ዓይኖች ዴሀና ዜቅተኛ የነበረውን÷  የኢየሱስን ለዏሊዊነት 

በተጣመሩ የአይሁዴ ሕዜቦች ሊይ አሌመሠረተምን? ጨካኞችንና ጦረኞችን የአረብ ነገድች÷ 

ሇነቢዩ መሀመዴ ቅደስና ሇዋጭ ሥርዓት ተገዡ አሊዯረጋቸውምን? በእርሱ ስም ተነሱ፤ 

መተማመናችሁንም በሙለ በእርሱ አዴርጉና ሇመጨረሻው ዴሌ እርግጠኞች ሁኑ፡፡„ “ (ድ.ብ. ገጽ 

92-94) 

በእነዙህ ቃሊት ባብ የዯቀ መዚሙርቱን መንፇስ  በማነቃቃትና እምነታቸውን በማጠናከር 

ተሌእኮአቸውን እንዱያከናውኑ አሠማራቸው፡፡ ሇእያንዲንደ ሏዋርያ የራሱን ክፌሇ አገር 

እንዱያስተምር አዯረገ፡፡ ሇእርሱ÷ በተስፊ ሇሚጠበቀው÷ በሩ የተከፇተ፤ ማስረጃው 

የማያከራክርና፤ ምሥክርነቱ የተሟሊ መሆኑን ጥሪውን እንዱያሰሙ ነገራቸው፡፡ በእርሱ ያመነ 

ባሇፈት ነቢያት እንዲመነ፤ እርሱን የካዯ የእርሱን (የአምሊክን) ቅደሳንና ሕሩያን እንዯካዯ 

እንዱያውጁ አዚቸው፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 94-96) 

 

ሇባቡ„ሌ-ባብና ሇቁደስ፣(ሇመጀመሪያውና ሇመጨረሻው የሕያው ፉዯልች)፣ ግን የተሇየ 

ተሌእኮ መዯበሊቸው፡፡ ቁደስ ከእርሱ ጋር ወዯ ሜካና መዱና እንዱሄዴ፤ ባቡ‟ሌ-ባብ ግን፤ “በዙያ 

ፊንታ፤ አንዴ የዯበቀችው ምሥጢር ያሊት፤ የዯበቀችውንም ምሥጢር የሊቀ ቅዴስና÷  ሂጃዜ 

(የነቢዩ መሀመዴ የሌዯት ከተማ)፣ ሉወዲዯሯት ተስፊ ሉያዯርጉት ወዯማይችለባት ወዯ እዚች 

ከተማ እሌክሃሇሁ፡፡” (ድ.ብ. ገጽ 96) በማሇት ወዯ ቴህራን ሊከው፡፡ 
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-6- 

ባብ 

 

 ባብ የትውሌዴ ስሙ÷ አሉ መሀመዴ ነበር፡፡ እ.ኤ.አ. ጥቅምት 20 ቀን 1819 በፊርስ 

አገር÷ በሺራዜ ከተማ ተወሇዯ፡፡ ሰኢዴ የሚሌ ማዕረግ ከስሙ በፉት ይጻፌ የነበረው፤ ትውሌደ 

ከነቢዩ መሀመዴ ሲወራረዴ የመጣ መሆኑን ሇማሣየት ነው፡፡ በሕፃንነቱ አባቱን አጣ፡፡ የእናቱ ቃሊቅ 

ወንዴም÷  አጎቱ አሳዯገው፡፡ በሕፃንነቱም ወዯ ትምህርት ቤት አስገባው፡፡ አስተማሪውም÷ ሼክ 

አቢዴ በጣም የተማረና ቅደስ ሰው ነበር፡፡ ትምህርት ቤት ሇመግባት ይህ ወጣት ፇቃዯኛ 

አሌነበረም፡፡ አጎቱን ሇማስዯሰት ሲሌ ግን ትምህርቱን ጀመረ፡፡ 

 

አንዴ  ቀን መምህሩ አንዴ ጥያቄ ሲጠይቁት፣ የሰጣቸው መሌስ አስዯነገጣቸው፡፡ ያገሊሇጹ 

ሁኔታ አስዯነቃቸው፡፡ ሌበ ሙለነቱ አስገረማቸው፡፡ የአነጋገሩ ጣዕም ማረካቸው፡፡ ገና ሰባት ዓመት 

ያሌሞሊው ሕፃን÷ ይህን የመሰሇ የሚያስገርም ችልታና የጠሇቀ እውቀት በተፇጥሮው ታዴል 

ሲያዩት በጣም በመዯነቅ÷ ወዯ አጎቱ ሉመሌሱት ወሰኑ፡፡ በተጨማሪም ሕፃኑን ሇማስተማር ብቁ 

አሇመሆናቸውን ሇአጎቱ የሚነግሩ መሆኑን በሌባቸው አሰቡ፡፡ ባብን ይው በመሄዴ እንዱህም 

በማሇት ሇአጎቱ አስጠነቀቁት፡- “እርሱን(ሌጁን) መሌሼ አምጥቼሌሃሇሁ፡፡ … እንዯ ሕፃን ሌጅ 

መታየት የሇበትም፡፡ … ቤትህ ውስጥ ጠብቀው፤ በእውነቱ እርሱ ምንም አስተማሪ … 

አያስፇሌገውም፡፡ ” (ድ.ብ. ገጽ 75) 

 

አጎቱም እንዱማር ይፇሌግ ስሇነበር፤ እንዯ ላልች ተማሪዎች ዜም ብል ትምህርቱን 

መቅሰም እንዲሇበት መክሮ  ከአስተማሪው ጋር መሇሰው፡፡ የነበረውን የእውቀት ጅረት ግን ምንም 

ኃይሌ ሉቆጣጠረውም ሆነ ሉገታው ስሊሌቻሇ፤ አጎቱ ከትምህርት ቤቱ እንዱወጣ ማዴረግ ግዴ 

ነበረበት፡፡ 

 

ከዙያም በአጎቱ ቤት በፌቅርና በእንክብካቤ አዯገ፡፡ ባብ በእውቀቱ÷ በቅዴስናው÷ 

በቸርነቱ፣ በትህትናውና በታማኝነቱ እጅግ በጣም የታወቀ ወጣት ሆነ፡፡ በሀያ ሁሇት ዓመት 

ዕዴሜው አገባ፡፡ ከሁሇቱ ግንኙነት የተወሇዯው ሕፃን በዓመቱ ሞተ፡፡ ባሇቤቱ አምርራ ስታዜን 

ሲያያት፤ ሌጃቸው ሇእግዙአብሔር መስዋዕት የቀረበ መሆኑን በመግሇጽ አጽናናት፡፡ 

 

ባብ ራሱን የቻሇ የእግዙአብሔር መሌእክተኛና፤ በተጨማሪም በቅርብ ጊዛ ሇሚገሇጸው 

ሇታሊቁ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ አዋጅ ነጋሪና በር ከፊች መሆኑን በሃያ አምስት ዓመት 

ዕዴሜው ሇባቡ‟ሌ-ባብ እንዯ ገሇጸሇት ከሊይ አይተናሌ፡፡ በመጀመሪያ በእርሱ ያመኑትን ወዯ 

ትውሌዴ ክፌሇ-አገራቸው እንዱያስተምሩ ሲሌካቸው፤ ባቡ‟ሌ-ባብን ግን ወዯ ቴክራን ሊከው፡፡ 
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መሌእክቱን አከናውኖ ባቡ‟ሌ-ባብ መሌሱን ሲጽፌሇት፤ በዯስታ ወዯ ሜካና መዱና÷ የእስሌምና 

ሃይማኖት ማዕከሌ፤ ተሌእኮውን ሇማወጅ ከቁደስና ከኢትዮጵያዊ አሽከሩ ጋር ጉዝውን ጀመረ፡፡ 

 

ባብ የሄዯበትን ተሌዕኮ አከናውኖ ወዯ ሺራዜ ተመሇሰ፡፡ የገሇጸው እምነት እንዯ ሰዯዴ እሳት 

በኢራን አገር ተቀጣጠሇ፡፡ የእምነቱ በፌጥነት መስፊፊት÷ ባሇ ሥሌጣኖችን አስዯነገጣቸው፤ 

የሃይማኖች መሪዎችንም አስበረገጋቸው፡፡ ስሇሆነም ያሊቸውን ብቸኛ የመቃወምና የማውገዜ 

መሣሪያቸውን መጠቀም ጀመሩ፡፡ አማኞቹን ማሠር÷ ማሳዯዴና መግዯሌ የቀን ተቀን ሥራቸው 

አዯረጉት፡፡ ባብንም አሠሩት፡፡ ከዙያም በአጎቱ ዋስትና ሇተወሰነ ጊዛ ፇቱት፡፡ 

 

ከሁለም በሊይ የሚዯንቀው ነገር ግን፤ ያሳዯገው አጎቱ÷ የባብን ትምህርት ትክክሇኛነት 

በመቀበሌ በባብ ማመኑ ነው፡፡ ከሕያው ፉዯሊት ቀጥል የባብን እምነት የተቀበሇ እርሱ ነበር፡፡ ይህ 

እውነት የሚከተሇውን የመጽሏፌ ቅደስ ጥቅስ በመገንብ ሁኔታውን እንዴናነፃፅር ያስገዴዯናሌ፡፡ 

 

“እንግዱህ ወንዴሞቹ÷ ዯቀ መዚሙርትህ ዯግሞ የምታዯርገውን ሥራ እንዱያዩ ከዙህ 

ተነሣና ወዯ ይሁዲ ሂዴ፤ ራሱ ሉገሇጥ እየፇሇገ በስውር የሚሠራ የሇምና፡፡ እነዙህን ብታዯርግ 

ራስህን ሇዓሇም ግሇጥ አለት፡፡ ወንዴሞቹ ስን አሊመኑበትም ነበርና፡፡  ”(ዮሏንስ 7፡3-5) 

 

ያሳዯገው አጎቱ÷ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ነው ብል ባብን ከመቀበሌ ይሌቅ፤ የኢየሱስ 

ታናናሽ ወንዴሞች እርሱ ኢየሱስ÷ ክርስቶስ መሆኑን ማመን በቀሇሊቸው ነበር፡፡ ያ ታሊቅ ወንዴም 

ዯግሞ ኢየሱስን የመሰሇ ሲሆን! 
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-7- 

የፊርሱ ሉቅ፤ የንጉሡ ተወካይ 

 

 የኢራን ንጉሥ የዙህ የሃይማኖት ንቅናቄ በቀሊለ እንዯማይታይ በመገመት፤ በአገሩ ውስጥ 

በጣም የታወቀና ስሙ ገንኖ የነበረውን የሃይማኖት ሉቅ፤ ቫሂዴን መርጦ የባብን ግሌጸት 

እውነተኛነት እንዱያጣራ ሊከው፡፡ ትምህርቱ እውነት ከሆነ÷ ንጉሡ የሚቀበሇው መሆኑን፤ ሏሳዊ 

መሲህ ከሆነ ግን አንገቱን በሠይፌ እንዱቀሊው ሥሌጣን ሰጠው፡፡ 

 

 ቫሂዴ በሦስት ጉብኝት የባብን እውነተኛነት አረጋገጠ፡፡ በመጀመሪያ የራሱን እውቀት 

ሇማሣየት ከመጽሏፌት እየጠቀሰ ብዘ ተናገረ፡፡ ባብ ግን በምጥን አነጋገሮቹ÷ ሆኖም ሌብን 

ሠርሥረው በሚገቡ መሌሶቹ÷ ቫሂዴን አረካው፡፡ 

 

በሁሇተኛው ቀጠሮ÷ ወሳኝ ይሆናለ ብል ያሰባቸውን ጥያቄዎች አጋጅቶ መጣ፡፡ ይሁን እንጂ፣ 

ያጋጃቸውን ጥያቄዎች በመርሣት÷ ያሌሆኑ ነገሮችን ማውራት ቀጠሇ፡፡ ባብም ጥያቄዎቹን አንዴ 

በአንዴ ሣይነግረው ሲመሌስሇት፤ በእንቅሌፌ ውስጥ እንዯነበረ ሰው ባንኖ ነቃ፡፡ ተዯነቀም፡፡ ግን 

አጋጣሚ ሉሆን ይችሊሌ ብል አሰበ፡፡ በሦስተኛው ቀጠሮውም ምንም ጥያቄ እንዯማይጠይቅና÷ 

በሌቡ ከቅደሳን መጻሕፌት ውስጥ አንደን ምዕራፌ ብቻ መርጦና በሀሳቡ ይዝ፤ ሣይነግረው 

እንዱያብራራሇት ሇማዴረግ ወሰነ፡፡ ይህንንም ምዕራፌ በራሱ አነሳሽነት ባብ ሣይጠየቅ 

ካብራራሇት፣ ዴርጊቱ ራሱ ሇባብ ግሌጸት እውነተኛነት ወሳኝና የመጨረሻው ማስረጃ 

እንዯሚሆንሇት አመነ፡፡ 

 

 በሦስተኛው ቀጠሮም በተመዯበው ሰዓት ሄዯ፡፡ ቤተመንግሥት ሲገባና ከንጉሡ ጋር 

ሲነጋገር፤ የመፌራትም ሆነ የመዯንገጥ ስሜት ከቶ ያሌነበረበት ቫሂዴ፤ ባብ ቤት ሲገባ አቅመ ቢስ 

ሆነ፤ ተብረከረከ፤ ተዯናገጠም፡፡ ባብም አጠገቡ ቁጭ ብል÷ ያስቸገረው ነገር ምን እንዯሆነ 

እንዱነግረው ጠየቀው፡፡ ቫሂዴ ግን መናገር ተሣነው፡፡ ዴርጊቱ ከተፇጸመ በኋሊ ሲናገርም፤ -

“በመዯነቅ መናገር ተሳነኝ፡፡ ሇመረዲትም ሆነ ሇመናገር እንዯማይችሌ ሕፃን፤ ሇመመሇስ አቅመ ቢስ 

ሆንኩ፡፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 174) 

 

በዙህን ጊዛ ባብ ፇገግ ብል በሌቡ ያሰበውን ምዕራፌ (ቁርአን 108)” … ትንተናውን 

ብገሌጽሌህ÷ ቃልቼ ከእግዙአብሔር መንፇስ የፇሇቁ መሆናቸውን ትቀበሊሇህን …”   

(ድ.ብ.ገጽ174) ብል ሲጠይቀው፤ ቫሂዴም†”እነዙህን ቃሊት ሲናገር÷ እንባዬ ከዓይኖቼ ጎረፇ፡፡ 

ሌናገርም የቻሌኩት ይህንን የቁርአንን ጥቅስ ብቻ ነበር፡፡ „የኛ ጌታ ሆይ፤ ራሳችንን በትክክሌ 

አሌተፊረዴንም፡፡ አንተ ካሌማርከንና በእኛ ሊይም ርኅራኄ ከላሇህ÷ በእርግጥ ከእነዙያ ከሚጠፈት 

እንሆናሇን፡፡‟” (ድ.ብ. ገጽ 174-175) 
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ባብም ቫሂዴ ያሰበውን ምዕራፌ ትንተና በማያሻማ÷ በማያጠራጥርና በሚያሳምን ሁኔታ 

ገሇጸሇት፡፡ ታሊቁ ሉቅ÷ የታወቀው የሃይማኖት መሪ÷ የምሁራን ምሁርና የንጉሡ መሌእክተኛ፤ 

በሀያ አምስት ዓመቱ ወጣት እግር ሊይ ተዯፌቶ÷ ምህረትን በመሇመን አመነ፡፡ ከዙያም ሇንጉሡ 

የባብን ነቢይነትና የግሌጸቱን ትክክሇኛነት በጽሐፌ በመግሇጽ፤ የጌታውን ትዕዚዜ በመከተሌ÷ 

አዱሱን ወንጌሌ ማስተማር ጀመረ፡፡ 
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-8- 

ባብና የኢስፇሃን አገረ ገዡ 

 

 ባብ ከቤተ ሰቦቹ ጋር የሚኖርበት ጊዛ ማብቃቱ የተቃረበ መሆኑን በማወቅ፤ ያሇውን 

ንብረት ሇሚስቱና ሇእናቱ በጽሐፌ አወረሰ፡፡ ሚስቱ የእርሱን ተሌእኮ በሚገባ ተረዴታ ነበር፡፡ 

ይሁን እንጂ÷ ይህንን ምሥጢር ሇእናቱ እንዲትገሌጽ ነግሯት፤ ችግርና ጭንቀት ሲያጋጥማት 

መዴገም የሚገባትን የሚከተሇውን ፀልት ገሇጸሊት፡፡ ከዙያም መኖሪያውን ወዯ አጎቱ ቤት ሇወጠ፡፡ 

 

 “ከእግዙአብሔር በስተቀር ችግርን የሚያስወግዴ አሇ ወይ? በሌ÷ እግዙአብሔር 

ይመስገን፤ እርሱ እግዙአብሔር ነው፤ ሁለ አገሌጋዮቹ ናቸው፤ ሁለም በትዕዚዘ ይኖራለ፡፡”  

 

 በዙህ ወቅት፣ የሺራዜ አገረ ገዡ የባብ ዜና ገንኖ መታወቅ፤ የአዴናቂዎቹ÷ የተከታዮቹና 

የአማኞቹ መብዚት፤ እንዱሁም በየቀኑ እርሱን ሇመጎብኘት ወዯ አጎቱ ቤት የሚጎርፇው የሕዜብ 

ቁጥር መጨመር አናዯዯው÷ አሳሰበውም፡፡ እንቅስቃሴውን ሇመግታትና ባብን ሇማዋረዴ በማሰብ፣ 

የበኞቹን አሇቃ ጠርቶ፣ ባብን ይዝና አሥሮ እንዱያመጣው አው፡፡ 

 

 የበኞቹ አሇቃ ከነጀላዎቹ የባብን አጎት ቤት በላሉት ሠብረው በመግባት፤ ባብን አሥረው 

ወሰደት፡፡ እስረኛውን ይው ከከተማው ገበያ አጠገብ ሲዯርሱ፣ የሇቅሶና የዋይታ ዴምጽ ይሰማለ፡፡ 

የበኞች አሇቃ ሁኔታውን ሲጠይቅ፣ የወረርሽኝ በሽታ በአጭር ጊዛ ውስጥ አያላ ሰዎችን 

እንዯገዯሇ ይነገረዋሌ፡፡ ወዯ ቤቱ ሲሄዴም የራሱ ሌጅ በጠና ታሞ ሲያጣጥር ያገኘዋሌ፡፡ የበኞች 

አሇቃም÷  በባብ እግር ሊይ በመዯፊት÷ ሌጁን እንዱያዴንሇት ሇመነው፡፡ ባብም የንጋት ፀልቱን 

ሇማዴረስ እጁንና ፉቱን ይታጠብ ስሇነበር፣ ከዙያ ውሃ ወስድ ሇሌጁ እንዱያጠጣው ፇቀዯሇት፡፡ 

ሌጁም ወዱያውኑ ዲነ፡፡ በህዜቡ ሊይ የዯረሰውን መከራና የሌጁን መዲን ተአምር ሲያይ፤ ከከተማው 

ሸሽቶ ከነቤተሰቦቹ ወዯ ላሊ ሥፌራ ሇሄዯው የሺራዜ አገረ ገዡ፣ ሁኔታውን በጽሐፌ በማብራራት፣ 

ሇሕዜቡ አኔታ እንዱኖረው ጠየቀው፡፡፡ አገረ ገዡውም ባብ የፇሇገበት ክፌሇ አገር እንዱሄዴ÷ 

እንዱሇቀው ነገረው፡፡ 

 

 ይህ መሇኮታዊ ጣሌቃ ገብነት፣ ሇባብ ጊዛያዊ ነፃነት ሰጠው፡፡ ባብም ጉዝውን ወዯ ኢስፊሃን 

ቀጠሇ፡፡ ከተማ ከመዴረሱ በፉት ሇኢስፊሃን አገረ ገዡ ዯብዲቤ ጻፇሇት፡፡ የኢስፊሃን አገረ ገዡም÷  

የከተማው ከፌተኛ የሃይማኖት መሪ ተቀብል በቤቱ እንዱያስተናግዯው አው፡፡ በተጨማሪም 

የራሱን ወንዴም በመሊክ እንዱቀበሇው በማዜ፣ ሇባብ ከፌተኛ የክብር አቀባበሌተዯረገሇት፡፡ 
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 ቤቱም ሲመጣ ይህ የሃይማኖት መሪ ከፌተኛ ፌቅርና አክብሮት ሇባብ አሣየ፡፡ ይህ ብቻ 

አይዯሇም፤ “የአሽከሩን ሥፌራ በመውሰዴ፣ የተወዲጁን እንግዲ ፌሊጎትና ጥያቄዎች ማሟሊት 

ቀጠሇ፡፡ ከአሽከሩ ማንቆርቆሪያውን ወስድ እጁን ያስታጥበው ነበር፡፡”(ድ.ብ. ገጽ 201) 

 

 በዙህ ሁኔታ የባብ ዜናና የግሌጸቱ ትክክሇኛነት የመነጋገሪያ አርዕስት ሆነ፡፡ አንዴ ቀን አገረ 

ገዡው የመሀመዴን ተሌእኮ ትክክሇኛነት እንዱያብራራሇትና እውነቱን እንዱገሌጽሇት ጠየቀው፡፡ 

የሃይማኖት መሪዎች ግን ይህ ግሌጽ የሆነ ነገር የመወያያ ነጥብ መሆን የሇበትም በማሇት 

ተቃወሙ፡፡ ባብ ግን ጥያቄው መመሇሰ እንዯሚገባው በመገንብ፤ በአጭር ጊዛ ውስጥ፤ ሁለም 

በተሰበሰቡበት፤ አገረ ገዡው በጠየቀው መሠረት መሌሱን በጽሐፌ ሰጠው፡፡ በተሰጠው የጽሐፌ 

መሌስ አገረ ገዡው በጣም ተዯነቀ፡፡ እንዱሁም ሲሌ ሇተሰበሰቡት ሉቃውንት÷ የሃይማኖት 

መሪዎችና ባሇ ሥሌጣኖች ገሇጸሊቸው፡፡ 

 

  “የዙህ የተከበረ ጉባዔ አባሊት ምሥክሮቼ ናችሁ፡፡ ስሇ እስሌምና ሃይማኖት ትክክሇኛነት 

እስከ ዚሬ ዴረስ በሌቤ ከቶ አሊመንኩም ነበር፡፡” (ድ.ብ.ገጽ 204) 

 

ከዙያም ባብን በማመስገን፣ የእርሱን ታሊቅነት በመመሥከር፣ በእርሱ ገሇጣ አማካይነት 

በመሀመዴ ከሌቡ ማመኑን ብቻ ሣይሆን፣ የባብ ችልታና እውቀት መሇኮታዊ መሆኑን በመግሇጽ 

ስብሰባውን በተነ፡፡ 

 

ይህ ተጨማሪ ክስተት÷ የባብ ዜናና የመሇወጥ ኃይለ፣ የተከታዮቹ ቁጥር ማዯግ ሇጠቅሊይ 

ሚንስትሩ ዯረሰ፡፡ ጠቅሊይ ሚንስትሩም ሇአገረ ገዡው የምሥጋና ዯብዲቤ ጻፇሇት፡፡ ይህም ሇንጉሡ 

አገረ ገዡውን ስሇሚያከብረውና ስሇሚያፇቅረው ከፌርሃት የመነጨ እንጂ፣ በእርግጥ የባብን ዜና 

መታወቅም ሆነ አገረ ገዡውን ወድ እንዲሌነበረ ግሌጽ ነበር፡፡ በተጨማሪም ባብን ወዯ ቴህራን 

በማምጣት ከንጉሡ ጋር ያስተዋውቀዋሌ የሚሌ ሥጋት ስሇ ነበረው መሆኑ፣ የኋሊ ኋሊ የፇጸመው 

ክፈ ሥራ መሠከረ፡፡ 

 

የባብ በእግዙአብሔር መሌእክተኛነት መታወቅና፣ አገረ ገዡውም ሆነ ላልች ያሳዩት 

የነበረው ከፌተኛ ፌቅርና አክብሮት፣ የኢስፊሃንን ቀሳውስት ተቃውሞ አስነሣ፡፡ ከዙያም ከሰባ 

የሚበሌጡ የካህናት አሇቆች ተሰብስበው፣ በባብ ሊይ የሞት ቅጣት በየኑበት፡፡ ይህንንም አሳዚኝ 

ፌርዴ አገረ ገዡው ሲሰማ፣ ባብን ንጉሡ የጠሩት በማስመሰሌ፣ በወታዯር ታጅቦ ወዯ ቴህራን 

እንዱጓዜ አዯረገ፡፡ ይህም እቅዴ የካህናት አሇቆችን ሤራ ሇማክሸፌ እንጂ፣ በእውነት ባብን ሇመሊክ 

አሌነበረም፡፡ ጉዝውን ከባብ ጋር የጀመሩት መቶዎቹ ወታዯሮች፣ በአሥር በአሥር እየተቀነሱና 

በየቀበላው ተሠማርተው ግብር እንዱሰበስቡ አ፡፡ የመጨረሻዎቹንና ከሁለም አብሌጦ 

የሚያምናቸውን ግን፣ በዴብቅ ላሉት ተጉው÷ ባብን በሠዋራ መንገዴ ቤቱ እንዱያመጡት 

አስጠነቀቃቸው፡፡ እቅደም ተሣካ፡፡ 
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አንዴ ቀን÷ አገረ ገዡው ሇባብ ሲናገር፣ እግዙአብሔር ብዘ ሏብት ያዯውና፤ እርሱን 

እስካወቀና እስካመነበት ዴረስ ግን እንዳት ይህንን ሏብት ሉጠቀምበት እንዯሚችሌ ያሊወቀ 

መሆኑን ገሇጸት፡፡ አሁን ግን የእርሱን ቃሊቅ እምነት በመቀበሌ ፀጋ የታዯሇ ስሇሆነ፤ ይህንን 

ሃይማኖት ባሇው ሏብት ሇማስፊፊት ቆርጦ የተነሣ መሆኑን ነገረው፡፡ በተጨማሪም ወዯ ንጉሡ 

በመሄዴ÷ ይህንን እምነት እንዯሚያስተምረው፤ በአገረ ገዡውም ከፌተኛ እምነት ስሊሇው÷ 

ንጉሡም የእርሱን ግሌጸት እንዯሚቀበሌ፤ ከዙያም ከንጉሡ እህቶች ከአንዶ ጋር ሉዴረው 

እንዯሚችሌ በመግሇጽ፣ የባብን ፌቃዴ ጠየቀ፡፡ ከዙያም የዓሇም ነገሥታትና ገዡዎች ይህንን 

እምነት እንዯሚቀበለ ያሇውን ተስፊና እምነት ገሇጸሇት፡፡ 

 

ባብም፤ “ስሇ በጎ አስተሳሰብህ አምሊክ ዋጋህን ይክፇሌህ፡፡ ከዴርጊቱ የበሇጠ ይህ ከፌተኛ 

ዓሊማ በእኔ በጣም የተወዯዯ ነው፡፡ ግን ያንተም ቀኖች ይሁኑ የእኔ የተቆጠሩ ናቸው፡፡ የዓሊማህን 

መሣካት አንተም እንዴትፇጽመው ሆነ፣ እኔም እንዲየው ቀኖቹ በጣም አጭር ናቸው፡፡ ሌዐለ 

አምሊክ÷ የእምነቱን አሸናፉነት የሚያሳካው፣ አንተ በፌቅር በምታስበው መንገዴ አይዯሇም፡፡ በዙህ 

አገር ባለት ዴሆችና ዜቅተኞች አማካይነት፣ እነርሱም በእርሱ መንገዴ በሚያፇሱት ዯም፣ 

የኃያሊን ኃያሌ ንጉሥ፣ የእምነቱን መሠረት መጽናትና መጠናከር ያረጋግጣሌ፡፡ በሚመጣው 

ዓሇም÷  አምሊክ ራሱ÷ የማይሞት የክብር ውዴ በራስህ ሊይ ያኖርሌሃሌ፡፡  ከምዴራዊ ሕይወትህ፣ 

ሦስት ወሮች ከጠኝ ቀኖች ብቻ ቀርተውሃሌ፡፡ ከዙያም በኋሊ በእምነትና በእርግጠኝነት ወዯ 

ሇዓሇማዊ ቤትህ ትፇጥናሇህ፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 213) ብል ገሇጸሇት፡፡ 

 

እነዙህ በተስፊ የተሞለና በእውነት አንዯበት የተረጋገጡ ቃሊትን አገረ ገዡው ሲሰማ፣ 

በዯስታ ተዋጠ፡፡ በአምሊክ ፇቃዴ በመተማመን፣ ሏብቱንና ንብረቱን ሇባብ አወረሰው፡፡ አገረ 

ገዡውም ባብ ወዯ አምሊክህ ትሄዲሇህ ባሇው ዕሇት ከዙህ ዓሇም በሞት ተሇየ፡፡ 

 

የእርሱን ሥሌጣን የተረከበው አዱሱ አገረ ገዡ፣ የባብን በዙያ መኖር ሇንጉሡ በጽሐፌ ገሇጸ፡፡ 

ንጉሡም ሟቹን አገረ ገዡ በጣም ያምን ስሇነበረ፣ ባብን ቤቱ ያቆየው አመቺ ጊዛ ጠብቆ ወዯ እርሱ 

ሇማምጣት አስቦ ነበር በማሇት፤ ባብን በአስቸይ ወዯ ቴህራን እንዱሌኩት አ፡፡ 
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የባብ ወዯ ቴህራን ጉዝ 

 

 በጉዝው ወቅት÷ ባብ በወታሮች ታጅቦ በተሇያዩ ከተሞችና መንዯሮች ውስጥ አሇፇ፡፡ 

በአሇፇበት መንገዴና በአዯረበት ከተማም ሆነ መንዯር፣ ባብ ብዘ ዴንቅ ሥራዎችን ሠራ፡፡ 

 

 ባብ ወዯ ቴህራን ሲጓዜ በመጀመሪያ ያረፇው በካሻን ከተማ ነበር፡፡ እዙያ ከተማ ከመዴረሱ 

አንዴ ቀን በፉት አንዴ በከተማው የታወቀ ነዋሪ፣ ሃጂ ሚርዚ ጃኒ፣ የሚባሌ ህሌም ያሌማሌ፡፡ 

ህሌሙም በከተማው መግቢያ በር ሊይ ቆሞ እያሇ ባብን በፇረስ ሊይ ተቀምጦ በብዘ ሰዎች ታጅቦ 

ሲመጣ ያያሌ፡፡ የከተማው መግቢያ በር አጠገብ ሲዯርሱ፣ ባብ እንዱህ አሇው፡፡ “ሃጂ ሚርዚ ጃኒ፣ 

ሇሦስት ምሽት ያንተ እንግዲ ሌሆን ነው፡፡ እኛን ሇመቀበሌ ራስህን አጋጅ፡፡” (ድ.ብ. ገጽ 217) 

ከእንቅሌፈ ሲነቃም፣ የሕሌሙ ግሌጽነት ትክክሇኛነቱን ስሇ መሠከረሇት፣ የመሇኮት ትዕዚዜ ነው 

ብል በማመን፣ ባብን ሇመቀበሌ ቤቱን አጋጀ፡፡ ታሊቁን እንግዲውን በሚገባ ሇማስተናገዴ፣ ሁለን 

ዜግጅት ካጠናቀቀ በኋሊ፤ ሉቀበሇው ወዯ ከተማው መግቢያ በር፣ በቀጠሮው ሰዓት ሄዯ፡፡ እዙያም 

ቆሞ ሲጠባበቅ ብዘ ፇረሰኞች ሲመጡ አየ፡፡ አጠገቡም ሲዯርሱ÷ ባብን ሌክ በሕሌሙ ያየውን ሌብስ 

ሇብሶ ያየዋሌ፡፡ ሜርዚ ሃጂም በዯስታ የባብን እርካብ ሉስም ሲሌ፣ ባብ እንዲይስመው በመከሌከሌ፣ 

“ሇሦስት ምሽት የአንተ እንግዲ ሌሆን ነው” አሇው፡፡ 

 

 መሀመዴ ቢግ የሚባሇው÷ ከሁሇቱ አንደ የበኞች አሇቃ÷ የባብ መዴ ይሆናሌ ብል 

በማሰብ÷ እንግዲውን እንዱወስዴ እንዯሚፇቅዴሇትና፣ ይህም ሉሳካ የሚችሇው ላሊው አሇቃ 

ሲስማማ መሆኑን ነገረው፡፡ ሁሇተኛው አሇቃ ሲጠየቅ ግን፣ ፇቃዯኛ አሇመሆኑን ገሇጸ፡፡ የሰጠው 

ምክንያትም÷ ባብ በከተማ እንዲያዴር የተከሇከሇ መሆኑን ገሇጸሇት፡፡ በመጨረሻ ግን ሚርዚ ሃጂ 

ባብን ወዯ ቤቱ እንዱወስዯው ተፇቀዯሇት፡፡ ከዯስታው ብዚት የተነሣ ባብን ያጀቡትን በሙለ 

ሉጋብዚቸውና ሉያስተናግዲቸው ፇሌጎ ነበር፡፡ ባብ ግን ይህን ማዴረጉ እንዯማያስፇሌግ በመግሇጽ፣ 

“ከአንተ በስተቀር ማንም ላሊ ሰው ወዯ አንተ ቤት አብሮኝ አይሄዴም፡፡ … የእኔ ፇቃዴ ባይሆን ኖሮ 

ማንም ከአንተ ጋር እንዴሔዴ ባሊስገዯዲቸው ነበር፡፡ ሁለም ነገሮች በጭብጡ ኃይሌ ውስጥ 

ታሥረዋሌ፡፡ ሇእርሱ የሚሣነው ምንም ነገር የሇም፡፡ እያንዲንደን ችግር ያስወግዲሌ፣ እያንዲንደን 

መሰናክሌ ይራመዲሌ፡፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 219) አሇው፡፡ በሃጂ ቤት ሦስት ቀናት ከቆየ በኋሊ÷ 

አስተናጋጁ መሌሶ ባብን አስረከበው፡፡ 

 

 ከዙያም  ንጉሡ ላሊ ትዕዚዜ በመጻፌ÷ ወዯ ቴህራን በማምጣት ፊንታ ወዯ ማኩ የእሥር 

ቤት ሊከው፡፡ ንጉሡ ይህንን ትዕዚዜ ያስተሊሇፇው በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ግፉት እንነበረ ይነገራሌ፡፡ 

ዋናው ምክንያት የባብ ዜና መግነንና ያመጣው አዱስ ትምህርት በተፊጠነ እርምጃና በአጭር ጊዛ 
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ውስጥ መጧጧፈንና አገሪቱን ማጥሇቅሇቁን፤ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ስሇፇራ፣ የሇውጡን ማዕበሌ 

ሇመቀሌበስ አስቦ ነበር፡፡ 
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-10- 

የማኩ አምባ እሥር ቤት 

 

ባብን የተቀበለ፣ እምነቱን ሇማስፊፊትና በእርሱም መንገዴ ሕይወታቸውን ሇመሠዋት 

ቆርጠው የተነሡ ብዘ ሉቃውንትና አያላ ባሇ ሥሌጣኖች ነበሩ፡፡ ከሊይ እንዯተገሇጸው÷ ይህ አዱስ 

ትምህርትና አስዯሣች ወንጌሌ÷  ባሌታወቀ መንገዴና በሚያስዯንቅ ፌጥነት ተሠራጨ፡፡ በአጭር 

ጊዛ  ውስጥ የምእምናን ቁጥርም በጣም ጨመረ፡፡ 

 

በዙህ መንፇሳዊ ንቅናቄ፣ ጠቅሊይ ሚስትሩ ተረበሸ÷ ፇራም፡፡ ይህ እንቅስቃሴ ሇራሱ 

ሥሌጣን የሚያሠጋው መስል ስሇታየው፣ በንጉሡ ትዕዚዜ ባብ በማኩ እንዱታሠር አዯረገ፡፡ 

 

ይህንን አካባቢ÷ ጠቅሊይ ሚንስትሩ የመረጠው፣ አምባው ሇመኖሪያ የማይመችና ነዋሪዎቹ 

የፊርስን ሕዜቦች ስሇሚጠለ፣ ባብ ሇገሇጸው አዱስ ትምህርት ሰዎቹ  አመቺ ሉሆኑ እንዯማይችለ 

በመገመት ነበር፡፡ 

 

ሇመጀመሪያዎቹ ሁሇት ሳምንታት፤ ከባብ ጸሏፉ÷ ከሴኢዴ ሁሴንና ከወንዴሙ በስተቀር÷ 

ማንም ባብን እንዱያይ አይፇቀዴሇትም ነበር፡፡ እሥራቱም በጣም ከባዴ ነበር፡፡ የባብን መሌእክት 

በውጭ ሆኖ የሚያስተሊሌፌ፣ ከምእመናንም ጥያቄዎችን ተቀብል በፀሏፉው በኩሌ ሇባብ የሚሌክና 

ከከተማው ውጭ እንዱኖር የተገዯዯ፣ ሼክ ሃሰን የሚባሌ አማኝ ነበር፡፡ እርሱም ባብን ሇመጎብኘት 

በጣም ይጓጓ ነበር፡፡ 

 

አንዴ ቀን ባብ÷ የፀሏፉውን ወንዴም ጠርቶ፣ ሼክ ሃሰን በነጋታው ባብን ሇመጎብኘት 

እንዱፇቅዴሇት፣ የበኞችን አሇቃ፣ አሉ ካንን፣ የሚያው መሆኑን እንዱገሌጽሇት ነገረው፡፡ የባብ 

ፀሏፉ በሁኔታው የተገረመ መሆኑን ይናገራሌ፡፡ ምክንያቱም የበኞች አሇቃ በቀሊለ የሚበገር ሰው 

እንዲሌነበር በሚገባ ያውቅ ስሇ ነበር ነው፡፡ 

 

በነጋታው የበኞች አሇቃ በሩን አን፡፡ ሲከፇትሇትም ባብ ወዯ አሇበት ክፌሌ ሇመግባት 

እንዱፇቀዴሇት ጠየቀ፡፡ ባብ ክፌሌ ሲገባም÷ ፉቱ ፌርሃት÷ የመረበሽ ስሜትና መዯነቅን 

እንዯሚያሳይ፤ የባብ ጸሏፉ ይናገራሌ፡፡ 

 

አሉ ካንም በባብ እግር ሊይ በመዯፊት፣ “ከጭንቀቴ ገሊግሇኝ፤ የጥርጣሬ ክብዯት ሌቤን 

ስሊስጨነቀው እንዴታስወግዴሌኝ፣ በእግዙአብሔር ነቢይ ስም … እማጠንሃሇሁ፡፡ ጎህ ከመቅዯደ 

በፉት፣ በደር ውስጥ በፇረስ ስመጣና የከተማው በር አጠገብ ስዯርስ፣ በዴንገት በወንዘ ዲር ፀልት 

ስታዯርስ አየሁህ፡፡ … ከፇቃዳ ውጭ የእሥር ቤቱን ትተህ ስሇወጣህ፤ ሌቆጣህ እንዴችሌ÷ 
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ፀልትህን እስክትጨርስ ስጠባበቅ ነበር፡፡ … ዜግ ብዬ ቀረብኩህ፤ በፀልትህ ተመስጠህ፣ የእኔን በዙያ 

መገኘት በፌጹም አሌተሰማህም፡፡ ከፀልትህ ተመስጦ ሌቀሰቅስህ በማሰቤ በፌርሃት ተያዜኩ፤ 

በሃሳቡም ተሸማቀቅሁ፡፡ አንተን ትቼ በኞቼን÷ ስሇ ቸሌተኛነታቸው ሌገስጻቸው ወሰንኩ፡፡ የዯነቀኝ 

ነገር ዯግሞ፣ ሁሇቱም  የውስጡና የውጩ በሮች ተግተው ማግኘቴ ነው፡፡ በእኔ ትዕዚዜ ተከፇቱ፤ 

ወዯ አንተ አጠገብ እንዴዯርስም ተፇቀዯሌኝ፤ ከሁለም በሊይ የዯነቀኝ ዯግሞ አንተን በፉቴ እዙህ 

ቁጭ ብሇህ ማየቴ ነው፡፡ እኔ በጣም ተረበሽኩ፡፡ አእምሮዬ ከዴቶኝ እንዯሆን አሊውቅም፡፡” አሇ፡፡(ድ.ብ 

ገጽ 247) 

 

ባብም ሲመሌስሇት፣ “አንተ ያየኸው እውነትና የማይካዴ ነው፡፡ ይህንን ግሌጸት አቃሇሌክ፣ 

ዯራሲውንም” (ባብን) በንቀት አፋዜክበት፡፡ እግዙአብሔር፣ መሏሪ ሁለ÷ በቅጣቱ እንዲይጎዲህ ስሇ 

ፇሇገ፣ እውነቱን በዓይኖችህ እንዴታይ ፇቀዯሌህ፡፡ በመሇኮታዊ ጣሌቃ ገብነት፣ የእርሱን ሕሩይ 

ፌቅር በሌብህ አሳዯረሌህ፤ እንዱሁም የእርሱንም የማይበገር የእምነቱን ኃይሌ እዴታውቅ 

አዯረገ፡፡”(ድ.ብ ገጽ 247)  በማሇት ተናገረ፡፡ ይህ አስዯናቂ ትርኢት የአሉ ካንን ሌብ ሇወጠው፡፡ 

ባዯረገው ጥፊት መጸጸቱን ሇማሣየት÷ ሼክ ሃሳንን ራሱ ወዯ ባብ መርቶ እንዱያመጣው 

እንዱፇቅዴሇት ሇምኖ፤ ባብም ፇቀዯሇት፡፡ 

 

የአሉ ካንና የሏዋርያው ጳውልስ ታሪክ ተመሣሣይነት አሇው፡፡ 

 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በጣም ተሳስቷሌ፡፡ ምክንያቱም የሰዎችን ሌብ አሊወቀም፤ 

የእግዙአብሔርንም ጥበብ አሌተገነበም፤ እንዱሁም የባብን መሇኮታዊ ኃይሌ አሌተረዲም፡፡ 

ከበኛው አሇቃ በተጨማሪ÷ የማኩ ሰዎች በባብ መንፇሳዊ ፌቅር ተሳቡ፡፡ ተቃውሟቸውና 

ጥሊቻቸው በሙለ÷ በትምህርቱና በቃለ ኃይሌ÷ ወዯ ፌቅር ተሇወጠ፡፡ በየቀኑ ጥኋት ወዯ ሥራ 

መስካቸው ከመሠማራታቸው በፉት፣ ከተራራው ሥር ቆመው፣ ፉታቸውን ወዯ እርሱ መሌሰው 

ሥራቸውን እንዱባርክሊቸው በፀልት ይማጸኑት ነበር፡፡ 

 

ከሊይ የተገሇጹትን ተአምራት ከማየቱ በፉት፤ ይህንን ሇማቆም የበኛው አሇቃ ያዯረገው 

ሙከራም አሌተሣካም፡፡ በመጨረሻም እርሱ ራሱ ባየው ተአምራዊ ራዕይና፣ እንዱሁም በባብ 

መንፇሳዊ ስህበት ተማረከ፡፡ ሊሇፇው ጥፊቱ ምህረትን፣ ሊዯረገው ስህተት ይቅርታን በመጠየቅ፤ 

የባብን ከባዴ እሥር አቃሇሇሇት፡፡ 

 

የበኛው አሇቃ መሇወጥ ሇጠቅሊይ ሚንስትሩ ዯረሰ፡፡ ሁኔታውም አሳሳቢ መሆኑን ወሬ 

አቀባዮቹ ገሇጹሇት፡፡ በዙህ እሥር ቤት በጠኝ ወራት ቆይታው፣ አንዯኛውን ቅደስ መጽሏፌ÷ 

ባያንን÷ጻፇ፡፡ በዙህም መጽሏፌ ውስጥ ጣምራ ተሌእኮ ሇማከናወን አምሊክ የሊከው መሆኑን ገሇጸ፡፡ 
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የመጀመሪያው÷ እርሱ ራሱ፣ ሌክ እንዲሇፈት የእግዙአብሔር መሌእክተኞች፣ (እንዯ 

ሙሴ÷ ክርስቶስ÷ መሀመዴ ..) ራሱን የቻሇ÷ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ መሆኑን በማያሻማ 

መንገዴ አረጋገጠ፡፡ ሃይማኖቱም በአጭር ጊዛ ውስጥ በላሊ እንዯሚተካ ተነበየ፡፡ ይህም በምርምር 

ሌንዯርስበት የማንችሇው ምሥጢርና መሇኮታዊ ጥበብ ነው፡፡ 

 

ሁሇተኛው ግን÷ ከእርሱ በኋሊ ሇሚገሇጸው የእግዙአብሔር መሌእክተኛ መንገዴ ጠራጊ፣ 

በር ከፊችና አዋጅ ነጋሪ መሆኑን አብራራ፡፡ ባብ ሲናገር፣ “ እርሱ በዙህ ወቅት ቢገሇጽ፣ እርሱን 

ሇማምሇክ የመጀመሪያው እሆናሇሁ፤ በእርሱ ፉት ተዯፌቼ ሌሰግዴሇት ቀዲሚ እሆናሇሁ፡፡ “ከእኔ 

በኋሊ ሇሚመጣው፣ ሇእርሱ ከማዯርግሇት የምሥጋና ገሇጻዎች ውስጥ፣ እጅግ በጣም ታሊቁ ይህ 

ነው፡፡ የእኔ የጽሐፌ ምሥክርነት፣ ወይም በመጽሏፋ በባያን ውስጥ የማዯርገው ማንኛውም ገሇጻ፣ 

ሇመንስዔው(ሇእርሱ ራዕይ) ፌትሏዊ ብቃት አይኖረውም፡፡ “በእውነት÷ እኔ ራሴ በእርሱ አምሊክ 

በሚገሌጸው እጅ ሊይ የጣቱ ቀሇበት ነኝ፡፡ … ዯስ እንዲሇው፣ ሇማንኛውም ዯስ ሇሚያሰኘውና 

በማንኛውም ዯስ በሚያሰኘውም ሁለ ያሽከረክረዋሌ፡፡” (ራኦባ ገጽ 372) 

 

ባብ በዙህ እሥር ቤት በነበረበት ወቅት፣ ባቡ‟ሌ-ባብ በእግሩ ከማሻዴ ብዘ ኪል ሜትር 

በመጓዜ ባብን ጎበኘው፡፡ አማኞች የእርሱን ወዯ ማኩ በእግር ጉዝ መጀመር በመስማት፣ በየቦታው 

የሚገኙት ሁለ መጓጓዢ አቅርበውሇት ነበር፡፡ ነገር ግን ያ ቅደስና ጻዴቅ ሏዋርያ፣ በእግሩ ተጉዝ 

ጌታውን ሇማየት የወሰነ ስሇ ነበር፣ ፇረስ ሆነ በቅል ሇጉዝው እንዯማይጠቀም በመግሇጽ፣ 

ሌመናቸውን አሌተቀበሇም፡፡ በዯረሰበት ከተማ፣ በአዯረበት መንዯርና በአረፇበት ሥፌራ 

የሚያገኛቸውን አማኞች ያስተምራቸውና ያጠናክራቸው ነበር፡፡ 

 

ከባብ ግሌጸት በኋሊ አራተኛውን የናው-ሩዜ(አዱስ ዓመት) በዓሌ፣ ባቡ‟ሌ-ባብ ከጌታው ጋር 

አከበረ፡፡ ባብም ከዙህ እሥር ቤት በአጭር ጊዛ ውስጥ ወዯ ላሊ አምባ እንዯሚወሰዴ ገሇጸሇት፡፡ 

በመጣበት ሁኔታ ተመሌሶ በእግሩ እንዱሄዴና፣ በሚዯርስበት ከተማ÷ መንዯር፣ ወይም አጋጣሚ÷ 

አማኞችን እንዱያጽናናቸው÷ እንዱያበረታታቸውና እንዱያጠናክራቸው አሳሰበው፡፡ 
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-11- 

የቺሪክ እሥር ቤት 

 

ባብም ከጥቂት ቀናት በኋሊ ከማኩ ወዯ ቺሪክ የእሥር ቤት ተዚወረ፡፡ በዙያም እሥራቱ 

የከፊ፣ የሰዎችም ጥሊቻ የባሰ ነበር፡፡ ሇወህኒ ቤቱ አዚዤም፣ የማኩ አዚዤ የፇጸመውን ስህተት 

እንዲይዯግም ጥቅብ ማስጠነቀቂያ ተሰጠው፡፡ 

 

የቺሪክ ሰዎችም በባብ መንፇሳዊ ኃይሌ ተሇወጡ፡፡ የሚጎበኙትም የሰዎች ብዚት ከማኩ 

ከነበረው እጅግ በጣም ሌቆ ተገኘ፡፡ በዙህ ታሊቅ ግሌጸት አሸናፉነት፣ አዚዠ  የተሰጠውን 

ማስጠንቀቂያ ቸሌ አሇው፡፡ ሉቆጣጠረው በማችሇው ስሜት፣ የመንግሥቱን ትዕዚዜ ሉፇጽምም ሆነ 

ሉያስፇጽም አሌቻሇም፡፡ በዙህ አዱስ መንፇስ ኃይሌ ተማረከ፤ በትምህርቱ ፌቅርም ተሇወጠ፡፡ 

 

በተሇይ አንዴ ባብንና ትምህርቱን ይቃወም የነበረ፣ የመንግሥት ባሇ ሥሌጣን፣ አሳደሊህ÷ 

ባሊወቀውና ባሌጠበቀው መንገዴ በዴንገት በባብ ሲያምን፤ የባብ ተከታዮች ሣይቀሩ በጣም 

ዯነቃቸው፡፡ ይህ ሰው  የመንግሥት ባሇ ሥሌጣን ከመሆኑም በሊይ፤ በጣም የታወቀ ሰው ነበር፡፡ የባብ 

ተከታዮችም እርሱን ሇማስተማር ብዘ ጥረው፤ እምነቱን እንዱቀበሌ በማዴረግ ፊንታ፤ ይህ 

ጥረታቸው የባብና የባቢዎች የከፊ ጠሊት እንዱሆን ገፊፌቶት ነበር፡፡ ይህ ሰው ባብን በማውገዜ ሊይ 

እንዯነበረ፣ አንዴ ቀን ህሌም ይታየዋሌ፡፡ ሲነቃም በህሌሙ በመገረም፣ በአእምሮው ሁሇት ነገሮችን 

በማሰብ፣ ሇባብ ዯብዲቤ ይጽፌሇታሌ፡፡ የጽሐፈ መሌእክትም፣ ያሇመው ህሌምና፣ በአእምሮው 

ያሰባቸው ሁሇት ነገሮች፣ ምን እንዯሆኑ እንዱገሌጽሇት የሚጠይቅ ነበር፡፡ 

 

ያሌተናገረውን ህሌሙንና በአእምሮው ያሰባቸውን ሁሇት ነገሮች፣ በጽሐፌ ባብ 

ሲገሌጽሇት፣ በነገሩ ትክክሇኛነት በመዯነቅና ፇጣሪውን በማመስገን በባብ አመነ፡፡ ከዙያም በእግሩ 

ተጉዝ ሇባብ እንዯሚሰግዴሇት ሇሰዎች ሲናገር፣ መንገደ እሩቅ ስሇሆነ በፇረስ መሄዴ እንዯሚገባው 

ሲነግሩት፣ ሃሣባቸውን አሌተቀበሇም፡፡ በእግሩ ተጉዝ የቺሪክ ወህኒ ቤት በመሄዴ ሇባብ ሰገዯሇት፣ 

እምነቱንም ገሇጸሇት፡፡ ከዙያም ስሇ ባብ ትክክሇኛ ነቢይ መሆን ከቅደሳን መጻሕፌት ማስረጃዎችን 

በማሰባሰብ፣ በመጽሏፌ መሌክ አጋጅቶ አቀረበ፡፡ መጽሏፈም በባብ ንዴ ተቀባይነትን አገኘ፣ 

ሇእርሱም ዲያን የሚሌ አዱስ ስም ሰጠው፡፡ በመጨረሻም ሇተቀበሇው እምነት ውዴ ሕይወቱን ሰዋ፡፡ 

 

በዙህን ጊዛ ባብ፣ የሰማዕትነትነ ፅዋ በመቀበሌ ከዙህ ዓሇም የሚሇይበት ጊዛ የተቃረበ 

መሆኑን ስሊወቀ፤ እርሱን ሇማየት የመጡትን ሁለ ወዯ የመኖሪያ ክፇሇ አገራቸው በመመሇስ 

እንዱያስተምሩ አዚቸው፡፡ የባብን መገሇጽ በራዕይ አይቶ ከሕንዴ አገር የመጣውን መናኝ 

መነኩሴ፣ ወዯ አገሩ ተመሌሶ ሣይታክት እንዱያስተምር መክሮ አሰናበተው፡፡  
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የባብ ዜና መግነን፣ የተከታዮቹ ቁጥር መጨመር፣ የቺሪክ ነዋሪዎች መሇወጥ፣ የዲያን 

ማመን፣ ሇጠቅሊይ ሚንስትሩ አስዯንጋጭና አናዲጅ ዛና ነበር፡፡ ይህ ሁኔታ ከቁጥጥር ውጭ 

ከመውጣቱ በፉት፣ በማይጠረጠር መንገዴ፣ ባብ ወዯ ታብሪዜ ከተማ እንዱዚወር ተዯረገ፡፡ 

 

ይሁን እንጂ፣ የባብ ዜና በአገሪቱ በመሊ ይታወቅ ስሇነበር፣ ኡሩሚዪ የምትባሌ መንዯር 

ሲዯርስ፣ አንዴ መስፌን ከብዘ ሰዎች ጋር ሁኖ ተቀበሇው፡፡ ይህንን ቅደስ እሥረኛ ሇማየት፣ 

የሕዜቡ ብዚትና የእርስ በእርሱ ግፉያ ከፌተኛ ነበር፡፡ መስፌኑም የባብን ዴፌረትና ኃይሌ 

ሇመፇተን፤ ወይም እንዱጎዲ በመፇሇግ ይመስሊሌ፤ አንዴ ክፈና ሌግመኛ የነበረውን ፇረስ ሇባብ 

አሳምሮ እንዱያቀርብሇት አሸከሩን ያዜዋሌ፡፡ 

 

አሽከሩም የፇረሱን ሌግመኛነትና አዯገኛነት ሇባብ ነገረው፡፡ ሌግመኛውን ፇረስ 

እንዲይሞክረው  ሇመነው፡፡ ባብ ግን ሁለንም ነገር ሇእግዙአብሔር እንዱተወው ያንን አሽከር 

አስታውሶ፣ ፇረሱን በእጁ ከዲሰሰ በኋሊ በሊዩ ሊይ ተቀመጠ፡፡ ከሰው በሊይ ባሇ ኃይሌ እንዯ ታ 

ያውቅ ይመስሌ፣ ሰጥ ብል ጉዝውን ቀጠሇ፡፡ ተመሌካቹም ተከተሇው፡፡ ብዘዎችም የሌግመኛውን 

ፇረስ መሇወጥ እንዯተአምር ቆጠሩት፡፡ እርሱ የታጠበበትን ውኃ ሇማግኘት ተሻሙ፡፡ ይህንን ሁኔታ 

እንዯ ተአምር በመቁጠር ብዘ ሰዎች እምነቱን እንዯተቀበለ ባብ ሲነግረው፤ እንዱህ በማሇት 

የሚከተሇውን ጠቀሰ፡፡ ”ሰዎች እናምናሇን ሲለ የማይፇተኑ ይመስሊቸዋሌን?”  የባብም አባባሌ 

እውነቱ በኋሊ ታወቀ፡፡ 
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-12- 

ግሌጸቱን በይፊ አወጀ 

 

ባብ የሠራቸው ዴንቅ ነገሮች፣ ያሳያቸው ተአምራዊ ክንዋኔዎች፣ የሕዜቡ የመወያያ 

ርዕሶች ሆኑ፡፡ የታብሪዜ ከተማ ሕዜብ መምጣቱን በጉጉትና በስሜት መጠባበቅ ጀመረ፡፡ ባብም 

ከከተማው ውጭ እንዱያርፌ ተዯረገ፤ ሁኔታው ነገሩን አባባሰው፡፡ የሕዜቡ ስሜት ከቁጥጥር ውጭ 

ሆነ፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትሩም ይህ አስጊ ሁኔታ በአጭር ጊዛ ውስጥ ካሌተገታ፣ የሚነሳውን አመፅ 

ሇማብረዴም ሆነ ሇመቆጣጠር የሚያዲግት መሆኑን በመገመት፤ የሃይማኖት መሪዎችና 

የመንግሥት ባሇ ሥሌጣኖች በአስቸይ ተሰብስበው ውሳኔ እንዱሰጡ አ፡፡ 

 

የጠቅሊይ ሚኒስትሩም ዓሊማ ባብን በሕዜብ ፉት ሇማዋረዴ ነበር፡፡ ባብም ይህንን ተንኮሌ 

ስሇሚያውቀ፣ በንጉሡ ሌጅ ፉት፣ የሃይማኖት መሪዎችና የመንግሥት ባሇ ሥሌጣኖች 

በተሰበሰቡበት ተሌእኮውን በይፊ እንዯሚገሌጽ ሇወዲጆቹ ተናገረ፡፡ ስብሰባውም በአገረ ገዡው 

የመኖሪያ ቤት ተጋጀ፡፡ ባብንም ሇማየት ከጥኋት ጀምሮ የከተማው ሕዜብ ግቢውንና አካባቢውን 

አጣብቦት ነበር፡፡ 

 

ባብ ወዯ ስብሰባው አዲራሽ ሲገባ፣ ሇአሌጋ ወራሹ የተጋጀ የክብር ወንበር ብቻ መኖሩን 

ተገነበ፡፡ የስብሰባው ኃሊፉዎችም ሆኑ ላልች፣ ይህንን ተንኮሌ የሠሩት፣ ባብ መቀመጫ አጥቶ 

በመቆም እንዱያፌር ነበር፡፡ ባብ ግን በትህትና የተሰበሰበውን ሕዜብ ሰሊም ብል በዙያ የክብር 

እንግዲው ወንበር ሊይ ተቀመጠ፡፡ 

 

ሇረጅም ጊዛ ፀጥታ ሠፇነ፡፡ እቅዲቸውም ከፅንሱ ከሸፇ፡፡ የስብሰባው ሉቀ መንበር እንዱህ 

ሲሌ ጥያቄ አቀረበሇት “ማን ነኝ ትሊሇህ? ያመጣኸውስ መሌእክት ምንዴር ነው?” (ድ.ብ. ገጽ 

315) 

 

ባብም፣ “ያ በተስፊ የምትጠብቁት† ”ሦስት ጊዛ በቃሇ አጋኖ፤ “እኔ ነኝ፣ እኔ ነኝ፣ እኔ 

ነኝ!” (ድ.ብ. ገጽ 315) ብል ተናገረ፡፡ “ሇሺህ ዓመታት ስሙን ያነሳችሁት፣ እርሱንም በመጥራት 

(ከአሌጋ) የተነሳችሁት፤ የእርሱንም መምጣት ሇማየት የናፇቃችሁት፤ እንዱሁም የግሌጸቱን ሰዓት 

አምሊክ እንዱያፊጥነው የፀሇያችሁሇት፣ እኔ ነኝ፡፡ በእውነት እሊችኋሇሁ፤ ሁሇቱም የምሥራቅና 

የምዕራብ ሕዜቦች ቃላን መታዜና ሇእኔም ታማኝነታቸውን መመሥከር ይጠበቅባቸዋሌ፡፡” 

(ድ.ብ. ገጽ 315-316) 

 

ባብ ይህን ከተናገረ በኋሊ የተከሠተውን ሁኔታ አንዴ ሰው እንዱህ በማሇት 

ይገሌጸዋሌ፡፡”ራሱን ያ አንደ በተስፊ የሚጠባበቁት መሆኑን እንዯ ገሇጸ፣ የአክብሮት ፌርሃት እዚ 
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የነበሩትን ሁለ ወዱያውኑ ያዚቸው የፉቶቻቸው መገርጣት የሌቦቻቸውን መሸበር አንፀባረቀ፡፡ ፀጥታ 

ሠፇነ፡፡ ከተሰብሳቢዎቹ አንደ ተነስቶ ባብን በመሳዯብ፤   „ … ኢራቅን አናግተህ አነሳስተሃቸዋሌ፣ 

እዙህ ዯግሞ ተመሣሣይ ብጥብጥ ሇመፌጠር ትፇሌጋሇህን?  „ አሇው፡፡ ባብም፣ „ሉቀ መንበር ሆይ! 

እኔ በራሴ ፇቃዴ እዙህ አሌምጣሁም፡፡ በጥሪ ነው እዙህ ሥፌራ የተገኘሁት፤ „ በማሇት መጀመሪያ 

በተናገረው ፀና፡፡   (ድ.ብ. ገጽ 316-317) 

 

ስብሰባውም የተዯረገው ባብን ሇማዋረዴ ታስሶ እንጂ፤ እውነቱን ሇመረዲትና የእርሱን 

ተሌእኮ ሇማወቅ  ስሊሌነበረ፤ የስዴብ ጅራፍቻቸውን አጮሁበት፡፡ ከዙያም ባብ ከቅደስ ቁርአን 

ጠቅሶ ተነስቶ ሄዯ፡፡ 

 

የስብሰባውም ሉቀ መንበር በጣም በማን፣ እነርሱ በሚሇፇሌፈትና ባብ በተናገረው ከፌተኛ 

መሌእክት መካከሌ ምንም ግንኙነት እንዲሌነበረ በማስገንብ፣ ከዙህ ነገር ነፃ መሆኑን ገሇጸ፡፡ 

በመጨረሻም ባብን አንዴ በኛ እንዱገርፇው የሃይማኖት መሪዎች ሲጠይቁት፤ ይህ የቀሳውስት 

ሥራ እንጂ የእርሱ አይዯሇም አሊቸው፡፡ ከዙያም ባብን ራሳቸው ገርፇው፣ እንዯ ገና እሥር ቤት 

ሊኩት፡፡  
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-13- 

የባዲሸት ስብሰባ 

 

 በባዲሸት መንዯር÷ ሰማንያ አንዴ ባቢዎች÷ (የባብ ተከታዮች) ሇሦስት ሳምንታት ስብሰባ 

አዯረጉ፡፡ የስብሰባቸው ዓሊማም ሁሇት ነበር፡፡ አንዯኛው ባብን ሇማስፇታት ሲሆን፤ ሁሇተኛው ግን 

ይህ አዱስ ግሌጸት የእስሌምና እምነት ቅርንጫፌ አሇመሆኑን ሇማወጅ ነበር፡፡ 

 

 በዙህ ስብሰባ ሊይ÷ ሦስት የታወቁ ባቢዎች ነበሩ፡፡ እነርሱም÷ኩራት ሊይን÷ መሀመዴ 

አሉና ሚርዚ ሁሴን አሉ ነበሩ፡፡ ሚርዚ ሁሴን ሇሦስቱ አንዲንዴ የማረፉያ ሥፌራ ተከራየሊቸው፡፡ 

በጣም የተዋቡ የአትክሌት ገነቶች ሲሆኑ፣ በጣም የሚያማምሩ አበባዎች ነበሯቸው፡፡ በመንዯሩ 

ከዯረሱበት ቀን አንስቶ ስብሰባው እስከ አበቃበት ዴረስ፤ ሁለም የሚርዚ ሁሴን አሉ እንግድች 

ነበሩ፡፡ 

 

 በየቀኑ ሚርዚ ሁሴን አሉ አንዲንዴ ጽሊት ይገሌጻሌ፤ አንደ አማኝ ሇተሰበሰበው ጉባዔ፣ 

ይህንን መንፇስ አዲሽና ሕይወት ሰጪ ግሌጸት ይምርሊቸዋሌ፡፡ እዚ የተሰበሰው፣ እያንዲንደ 

አማኝ፣ በሚርዚ ሁሴን አሉ አዱስ ስም ተሰጠው፡፡ ኩራቱ‟ሌ-ዓይን ታሂሬ (ንጽሕት) ተባሇች፤  

መሀመዴ አሉ፣ የመጨረሻው የሕያው ፉዯሌ፣ ቁደስ ተባሇ፡፡ ሇሚርዚ ሁሴን አሉ ግን፣ ባብ ራሱ፣ 

ባሃ‟ኡ‟ሊህ (የእግዙአብሔር ክብር) ብል ሰየመው፡፡ ባብም የተሇየ ጽሊት ሲሌክ፤ እያንዲንዲቸውን 

በአዱሱ ስማቸው ጠራቸው፡፡ 

 

 በዙያ ታሊቅ ስብሰባ፣ በየቀኑ አዲዱስ ሕግ ሲወጣና አሮጌው ሲሻር ታየ፡፡ በእስሌምና 

ሃይማኖት ተከብረው የኖሩት ሕጎች፣ አገሌግልታቸው ስሊበቃ፣ በዙህ ስብሰባ ሊይ ተሻሩ፡፡ 

የሚዯንቀው ነገር ቢኖር ግን፤ የዙህ ሁለ ሇውጥ ግፉቱም ሆነ ምንጩ፣ ከየት እንዯሚፇሌቅ 

የተገነቡት በጣም ጥቂቶች ነበሩ፡፡ ምንጩም በመካከሊቸው ያሇውና፣ እውነተኛ ማንነቱ በሰብዓዊ 

ተፇጥሮው ዯመና ተሠውሮ፣ በፌቅርና በዯግነት የሚያስተናግዲቸው፣ ሇጋሡ ባሃ‟ኡ‟ሊህ ነበር፡፡ 

 

 የስብሰባው ታሊቅ ውጤትንና ያሌተጠበቀ ሇውጥን አምጥቶ ተጋ፡፡ ሁለም በየአቅጣጫው 

በመበታተን እምነቱን በማስፊፊት ሊይ ሥራ ተሠማሩ፡፡ ቁደስ ወዯ ትውሌዴ ከተማው እንዯ ዯረሰ 

ታሠረ፡፡ በተንኮሇኞች ቀስቃሽነት፣ ባሃ‟ኡ‟ሊህም ታሥሮ እንዱመጣ ንጉሡ ትዕዚዜ  በጽሐፌ ሌኮ 

ነበር፡፡ ነገር ግን መሌእክተኛው ሇአገረ ገዡው ከመስጠቱ በፉት የንጉሡ መሞት ስሇተሰማ፣ ይህ 

ትዕዚዜ ዋጋ የሇውም በማሇት በባሃ‟ኡ‟ሊህ ፉት ማዢውን ቀዴድ በመወርወር ጉዝውን ቀጠሇ፡፡ 
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-14- 

የባቢዎች እሌቂት (በሼክ ታባርሲ) 

 

 ባብ በአዯባባይ ማንነቱን ከገሇጸ በኋሊ፣ ዜናው  የበሇጠ ተሰማ፤ እምነቱ ተስፊፊ፣ እንዱሁም 

የተከታዮቹ ቁጥር እጅግ በጣም ጨመረ፡፡ ባቢዎችም በበሇጠ ትጋትና በማያወሊውሌ እምነት፣ 

ሇዯህንነታቸው ሳያስቡና ሇሕይወታቸው ሳይፇሩ፣ አዱሱን ወንጌሌ ማሠራጨት ቀጠለ፡፡ በአንጻሩም 

የጠሊቶቻቸው ተቃውሞ የከፊ፣ ጥሊቻቸው የባሰ ሆነ፡፡ ባቢዎችን ማሳዯዴ፣ ማሰቃየት፣ 

ንብረታቸውን መዜረፌና እነርሱንም በግፌና በገፌ መግዯሌ፤ የቀን ተቀን ትርኢት ሆነ፡፡ 

 

 በአንዲንዴ አካባቢዎች በባቢዎች ሊይ የዯረሰው ጭፌጨፊ፤ “በዯምም የተረጨ ሌብስ 

ተጎናጽፎሌ፣ ስሙም የእግዙአብሔር ቃሌ ተብሎሌ፡፡”(ራዕይ 19፡13) የሚሇውን ትንቢት 

ያረጋግጣሌ፡፡ ዴርጊቱም የመኑን ግሌጸት የተሟሊ ያዯርገዋሌ፡፡ 

 

 

የሼክ ታባርሲ ምሽግ 

  

 ባቡ‟ሌ-ባብ የታሠረውን ጓዯኛውን÷ ቁደስን ከእሥር ቤት ሇማስፇታት፣ የጌታውን ትዕዚዜ 

ተቀብል፣ ከጓዯኞቹ ጋር ጉዝውን ወዯ ማዚንዴራ ቀጠሇ፡፡ በየመንገደ ብዘ ተቃውሞ ዯረሰባቸው፤ 

አያላ ጓዯኞቻቸውንም ከመካከሊቸው ገዯለባቸው፡፡ በመጨረሻም የሼክ ታባርሲ መካነ መቃብር 

የአጥር ግቢ ውስጥ ሇመጠሇሌና ሇማረፌ ወሰኑ፡፡ 

 

 የመካነ መቃብሩ በኛ ሇሉቱን ህሌም ያያሌ፡፡ ባየው ህሌምም÷ የታወቀው የሺያ እስሊም 

ሰማዕት የሰማዕታት ንጉሥ በመባሌ የሚታወቀው፤ ሁሴን አሉ፣ ከሰባ ሁሇት ጓዯኞቹ ጋር መጥቶ 

በዙያ በመካነ መቃብሩ ምሽግ ውስጥ ያርፊለ፡፡ በዙያን ጊዛም የእግዙአብሔር ነብይ ራሱ መጥቶ 

ሲያበረታታቸው ያያሌ፡፡ እነርሱም ሲመጡ ያ በህሌሙ ያየው ቅደስ ሰው ባቡ‟ሌ-ባብ መሆኑን 

ወዱያውኑ ያውቃሌ፡፡ አጠገቡ ሲዯርስ በእግሩ ሊይ በመዯፊት እግሩን ሳመውና ከእነርሱ ጋር 

ተዯባሇቀ፡፡  ባቡ‟ሌ-ባብም ከእርሱ አጠገብ እንዱቀመጥ ጋብዝት ምክንያቱን እንዱነግረው ጠየቀው፡፡ 

የመካነ መቃብሩ ምሽግ ጠባቂም ህሌሙን ገሇጸሇት፡፡ ባቡ‟ሌ-ባብም የህሌሙን እውነተኛነትና፣ 

ያየው ሁለ በፉቱ እንዯሚፇጸም አረጋገጠሇት፡፡ 

 

 የክፌሇ አገሩ የሃይማኖት መሪ፣ ጠሊቶቹ አንዴቦታ ስሇ ተሰበሰቡሇት በጣም ዯስ አሇው፡፡ 

ከዙያ ከገቡበት ወጥመዴ እንዯማያመሌጡ በመገመትና፤ አመፅ የተነሣ በማስመሰሌ፤ እርዲታና 

ወታዯር እንዱሊክሇት አዱሱን ንጉሥ ጠየቀ፡፡ የጋራ ጠሊቶቻቸውን ሇማጥፊት፤ እርዲታውንና 

ወታዯሮችን ከጠበቀው በሊይ አገኘ፡፡ 
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 ባቡ‟ሌ-ባብ ግን ሇቁደስ እርዲታ ሇመስጠት ባመቻለ በጣም አነ፡፡  ነገር ግን ያ የመቃብሩ 

ጠባቂ በህሌሙ እንዲየው ባሃ‟ኡ-ሊህ ይመጣሌ፡፡ እርሱም ከጓዯኞቹ መካከሌ ሦስቱን መርጦ፣ ቁደስ 

ወዯ ታሠረበት ከተማ ሌኮ እንዱያስፇቱት ባቡ‟ሌ-ባብን አው፡፡ ባሃ‟ኡ-ሊህም የአምሊክ ፇቃደ 

ከሆነ ተመሌሶ እንዯሚመጣ ነግሯቸውና፤ እነርሱም አምሊክ የፇቀዯውንና የዯነገገውን በዯስታ 

እንዱቀበለ በመምከርና እንዱህ በማሇት፣ ”የእርሱ ፇቃዴ ከሆነ፣ በዙሁ ቦታ እንዯገና በመምጣት 

እርዲታችንን እንሰጣሇን፡፡ የሠራዊቱ በቅዴሚያ ተሰሊፉዎችና የእምነቱ አስፊፉዎች አዴርጎ 

እግዙአብሔር መርጧችኋሌ፡፡ በእርግጥ የእርሱ ሠራዊት ያሸንፊሌ፡፡ ማንኛውም ነገር ይዴረስ፣ ዴሌ 

የእናንተ ነው፤ ይህም ዴሌ የተሟሊና እውነተኛ ነው፡፡” ተሰናበታቸው፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 349)  

 

 ባሃ‟ኡ-ሊህም በመንገዴ ከእርሱ ጋር ይሄደ ከነበሩ ሦስት ባቢዎች ጋር ተያ፡፡ አገረ 

ገዣውም የካህናቱን ቁጣ ሇማብረዴ በማሰብ፤ ሇምን ከባቢዎች ጋር ተዯባሇቅ በማሇት፤ ያውቀው 

ስሇ ነበር÷ ባሃ‟ኡ-ሊህን ተቆጣው፡፡ በኋሊም ስብሰባ ጠርቶ ካህናቱ ባሃ‟ኡ-ሊህን እንዱጠይቁትና 

እንዱመረምሩት ፇቀዯሊቸው፡፡ ቀሳውስቱም ዓሊማቸው እውነቱን ሇማወቅ ሣይሆን ባቢዎችን 

ሇማሰቃየት ስሇ ነበር፤ ባሃ‟ኡ-ሊህና ጓዯኞቹ እንዱገረፈ ተወሰነ፡፡ ሁኔታው ስሊስፇራቸው÷ ከእርሱ 

ጋር የነበሩት ሦስቱ ባቢዎች ምክንያት መፌጠር ሲጀምሩ፤ ባሃ‟ኡ-ሊህም ሲናገር፣ “ከእነዙህ ሰዎች 

መካከሌ ማንኛቸውም ወንጀሇኞች አይዯለም፡፡ ቅጣት ይገባቸዋሌ ብሊችሁ የምትከራከሩ ከሆነ፤ እኔ 

ራሴ የቅጣቱ ሰሇባ ሇመሆን በፇቃዳ (ቅጣቱን ሇመቀበሌ) ራሴን አሳሌፋ እሰጣሇሁ፡፡” አሊቸው፡፡ 

(ድ.ብ. ገጽ 372) አገረ ገዡውም በቅሬታ ባሃ‟ኡ-ሊህ ብቻ የሁለንም ቅጣት እንዱቀበሌ ወሰነ፡፡ 

እርሱንም በጭካኔ ገረፈት፡፡ 

 

ባቡ‟ሌ-ባብም በታው መሠረት ሦስቱን ጓዯኞቹን መርጦ በመሊክ፣ ቁደስን አስፇታው፡፡ 

ተፇትቶ ሲመጣም በምሽጉ ውስጥ የነበሩት ባቢዎች ከሦስት መቶ በሊይ ነበሩ፡፡ 

 

የመንግሥት ወታዯሮችን ጥቃት ሇብዘ ወሮች ተቋቋሙ፡፡ በረሃብና በጥማት ተሰቃዩ፡፡ 

ባቡ‟ሌ-ባብና ላልች ብዘ ባቢዎች ተገዯለ፡፡ የባቡ‟ሌ-ባብ አስከሬንም ከላልች ሰሊሣ ስዴስት 

ሰማዕታት ጋር በአንዴ ጉርጓዴ ተቀበሩ፡፡ ሲቀበሩም ቁደስ እንዱህ አሇ፤ “ የአምሊክ ፌቁራን፣ 

የእምነታችንን ሰማዕታት አርአያነት በሚገባ ማጤን አሇባቸው፡፡ እነርሱ አሁን በሞት አንዴ 

እንዯሆኑ ሁለ፤ እነርሱም በሕይወት በሕብረት መቆየት አሇባቸው፡፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 382) 

 

የመንግሥቱ ወታዯሮች፣ እንዱሁም ረሃብና እርዚት፤ እነዙህን በአምሊክ ፌቅር የሠከሩ፣ 

በአዱሱ ግሌጸት እምነት የተጠናከሩ፣ የነበራቸውን ሁለ÷  ሕይወትን ጨምሮ፣  በተወዲጁ መንገዴ 

ሇመሠዋት ቆርጠው የተነሱትን ቅደሳን ጀግኖች ማንበርከክ ሲሳናቸው፤ የንጉሡ ጄነራሌ የእኩያንን 

ሴራ መረጠ፡፡ እምነተ ቢስነቱንም በገሏዴ አስመሠከረ፡፡ 
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በተዯጋጋሚ ሇአንዴ ዓመት ተኩሌ ያህሌ ባዯረገው የኃይሌ ሙከራ ማሸነፌ ሲሳነው፡ በምሽጉ 

ውስጥ ያለት ባቢዎች እጃቸውን ከሰጡ ምንም ክፈ ነገር እንዯማይዯርስባቸው፤ በቅደስ ቁርአን ሊይ 

በመማሌና ጽፍ በመፇረም፣ ሇቁደስ ሊከሇት፡፡ ተንኮሊቸውን ቢያውቅም፣ ቁደስ መጽሏፈን 

ከመሌእክተኛው እጅ ተቀብል በመሳም፤ ሇጓዯኞቹ በመጽሏፈ ሊይ ጀነራለ የጻፇውን ቃሇ መሃሊ 

አነበበሊቸው፡፡ ከዙያም እንዱህ አሇ፡፡ “ጌታችን ሆይ መሌካሙን ነገር የመወሰን የአንተ ስሇሆነ፣ 

በእኛና በሕዜቡ መካከሌ እውነቱን ወስን፤ !” በማሇት ከምሽጉ ሇመሌቀቅ እንዱጋጁ ነገራቸው፡፡ 

“ሇግብዢው (ሇገቡት ቃሌ) በምንሰጠው ምሊሽ የሃሣባቸውን ቅንነት እንፇትናሇን፤ “በማሇት 

የምሽጉን በር አስከፌቶ፣ በተጋጁሊቸው ፇረሶች  ሊይ ተቀምጠው÷ አዚዠ የሠፇረበት ምሽግ 

ዯረሱ፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 400) 

 

የአዚዠን ዕቅዴ በሚገባ ቁደስ ስሇተረዲ፣ ጓዯኞቹ ሇሉቱን ተበታትነው ራሳሣቸውን 

እንዱያዴኑ መከራቸው፡፡ እርሱ ግን÷ የመጨረሻውን ዯስታ፣ የሠርጉን ቀን የሚያይበት ዕሇት÷ 

የሰማዕትነት ፅዋ ሲቀበሌ መሆኑን ገሇጸሊቸው፡፡ ጓዯኞቹንም፣ “አታሌቅሱ፣ የዚሬውን መሇየት 

የሚከተሇው መገናኘት ሇሊሇም የጸና ይሆናሌ፡፡” (ድ.ብ.ገጽ 402-3) በማሇት አጽናናቸው፡፡ 

 

ጀነራለ ቃለን አፇረሠ፡፡ ቁደስና ጓዯኞቹ ተያዘ ብዘዎቹ ወዱያውኑ ተገዯለ፤ ሁሇት 

ሏብት የነበራቸው ባቢዎች፣ በሏብታቸው መጠን ካሣ እንዱከፌለት ወስኖ፣ ወዯ ቴህራን ሊካቸው፡፡ 

በሼክ ታባርሲ እሌቂት ከአሥራ ስምንቱ የሕያው ፉዯሊት ጠኙ ተገዯለ፡፡ 

 

ቁደስ በእግር ብረት ታሥሮ ወዯ ትውሌዴ ከተማው ተወሰዯ፡፡ በየመንገደ ሰዎች 

ጥሊቻቸውን ተወጡበት፡፡ ሌብሱን በሊዪ ሊይ ቦጫጨቁበት፣ ተፈበት፡፡ የሚያመሌክበት አምሊክ 

እውነተኛ ከሆነ፤ ሇምን አያዴነውም ብሇው አፋዘበት፡፡ 

 

የሚዯርስበት ሥቃይ ከባዴ ቢሆንም፤ የሚያሰቃዩትን  ሁለ አምሊክ ይቅር እንዱሊቸው፤ 

እንዱህ በማሇት ይፀሌይ ነበር፡፡ “ የእነዙህን ሰዎች በዯሊቸውን አትመሌከት፡፡ እኛ ያገኘነውን 

ምሥጢርና የምናፇቅረውን አያውቁምና፤ በምህረትህ ተመሌከታቸው፡፡ አምሊክ ሆይ! የእውነትን 

መንገዴ አሣያቸው፡፡ አሇማወቃቸውን ወዯ እምነት ሇውጥሊቸው፡፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 411) 

 

ቁደስ በክፈ ሲሰቃይ አንዴ ከሃዱ አይቶት፤ “የምናገረው የእግዙአብሔረ ቃሌ ነው ብሇሃሌ፡፡ 

እውነቱን  የምትናገር ከሆነ፣ ሰንሰሇቶችህን በጣጥስና ራስህን ከጠሊቶችህ እጆች ነፃ አውጣ፤ ” ብል 

አፋበት፡፡ ቁደስም ትኩር ብል ፉቱን በመመሌከት፤ “ የስቃዬን መጠን ባበዚኸው ሌክ፤ 

እግዙአብሔር በዯሌህን ይቅር ይበሌህ፡፡ ” አሇው፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 412-3) 
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ቁደስ ወጣት ቢሆንም፤ ከባብ ቀጥል የባቢዎች መሪ የነበር፤ በእውቀቱና በችልታው 

ተወዲዲሪ ያሌነበረው፤ ከቅዴስናው ከፌተኛነት  የተነሣ፣ ቁደስ የተባሇውን ስያሜ የተሰጠው ሰው 

ነበር፡፡ 

 

በዙህ ሁኔታ በሼክ ታርባሲ ምሽግ ውስጥ የተከበቡት የባብ ተከታዮች፤ የመጀመሪያውንና 

የመጨረሻውን ታሊሊቅ ባቢዎችን ጨምሮ፤ ከመቶ ሰባ በሊይ ምዕመናን፣ ክቡር የሰማዕትነትን ፅዋ፣ 

በሚያስዯንቅና በሚገንን ሁኔታ ከነዜቃጩ ጨሇጡ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

-15- 

ቫሂዴ፣ የፊርሱ ሉቅ 

 

 ቫሂዴ በሼክ ታባርሲ ተከብበው የነበሩትን፣ ቁደስን÷ ባቡ‟ሌ-ባብንና ጓዯኞቻቸውን 

ሇማስሇቀቅ፤ አስፇሊጊውን ዜግጅት ሇማዴረግ ወዯ ቴህራን ሄዯ፡፡ ዜግጅቱን አጠናቅቆ ጉዝውን 

ከመጀመሩ በፉት ግን፣ የሼክ ታባርሲ ባቢዎች ጉዲይ ያበቃሇት መሆኑን አወቀ፡፡ በዙህ ወቅት፣ 

ቫሂዴም የጓዯኞቹ ዕዴሌ እንዯሚገጥመው በተዯጋጋሚና በዯስታ ይናገር ነበር፡፡ 

 

ከቴህራን ተመሌሶ በተሇያዩ ከተሞችና መንዯሮች አማኞችን አበረታታ፤ ላልች ብዘ 

አዲዱስ ምዕመናንንም አፇራ፡፡ በተሇይ በመኖሪያው፣ በያዜዴ፣ በናውሩዜ ዕሇት፣ ብዘ ሕዜብ 

በተሰበሰበት፣ እምነቱን በይፊ አወጀ፤ ብዘዎች ተቀበለ፡፡ ላልች ግን ሊቀረበሊቸው አሳማኝ 

ማስረጃዎች መሌስ ሇመስጠት ቢሳናቸውም፣ ተቃውሟቸውን በሌባቸው ይው፣ ሉያጠፈት አመቺ 

ጊዛ መጠባበቅ ጀመሩ፡፡ የአዱሱን ወንጌሌ ማወጅ፤ ሇትክክሇኛነቱ ማስረጃዎቹን ማቅረብና አዱስ 

የእውነት ፀሏይ መገሇጹን የማስተማሩ ሥራ፤ በቫሂዴ ብሩህ አንዯበት ሇዓርባ ቀኖች ቀጠሇ፡፡ 

 

ባብ የተገሇጸበት በዓሌ ሲከበር፣ ቃሊቅ ግብዢ አዯረገ፡፡ በዙህም ግብዢ ሊይ፣ ብዘ 

የሃይማኖት መሪዎች በተገኙበት፣ ሃይማኖቱን በግሌጽና በሌበ ሙለነት አስተማረ፡፡ ይህ ዴርጊት፣ 

ሇእምነቱ ያሊቸውን ስጋት አጠናከረው፡፡ ቀዯም ሲሌ ሇቫሂዴ የነበራቸው ምቀኝነት ወዯ ጥሊቻ 

ተሇወጠ፡፡ በአካባቢያቸው የአዱሱን ግሌጸት መስፊፊት ሇመግታትና፣ ሕዜቡ ይህን “የተሳሳተ” 

እምነት እንዲይከተሌ ሉያዯርጉ የሚችለት፤ ቫሂዴን በመግዯሌ ብቻ መሆኑን ተስማሙ፡፡ 

 

ቫሂዴም በቤቱ ሰገነት ሊይ ቁሞ  ሲያስተምር፤ ወታዯሮች በብዘ ሰዎች ታጅበው መጡ፡፡ 

ጓዯኞቹም ተጨነቁ፡፡ በእርሱ ሊይ ግን ምንም የመረበሽ ሁኔታ ሣይታይበት፣ ጓዯኞቹን 

አጽናናቸው፡፡ የወታዯሮችም መምጣት አሊሰጋውም፡፡ ባብን ከተቀበሇበት ዕሇት ጀምሮ፣ ሕይወቱን 

ሇጌታው ሇመሠዋት የወሰነና፣ ያንን ቀንም በጉጉትና በናፌቆት የሚጠባበቀው መሆኑን፣ ሇጓዯኞቹ 

ገሇጸሊቸው፡፡ ይሁን እንጂ የተሠማራበትን ሥራ ከማከናወኑና ከተወሰነሇት ቀን በፉት ምንም 

እንዯማይሆን ነገራቸው፡፡ የቫሂዴ ጓዯኞችም መከበቡን ሰምተው ከላሊ አካባቢ መጡ፡፡ ወታዯሮችም 

እነርሱን ሲያዩ ምንም ሣያዯርጉ ሸሹ፡፡ 

 

ከዙህ በኋሊ፣ ቫሂዴ ነገሮች ቀሊሌ፣ አካባቢው ሰሊም እንዯማይሆን በመገመት፤ ወዲጆቹ 

በሙለ እንዱበታተኑና ራሣቸውን እንዱጠብቁ መከራቸው፡፡ ሚስቱንም ጠርቶ፣ ሁሇቱን 

ሌጆቻቸውንና ንብረታቸውን ይዚ ወዯ አባቷ ቤት እንዴትሄዴ ነገራት፡፡ የእርሱን የግሌ ንብረትና 

ይዝታ ግን፣ ሇእግዙአብሔር የሰጠው ስሇሆነ፣ አንደንም እንዲትወስዴ አሳሰቧት በፌቅር ተሇያት፡፡ 
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ቫሂዴ የነበረውን ሏብት፣ ያማረ ቤቱን፣ የያውን ሥሌጣንና ማዕረግ፤ በተሇይ የሚወዲት 

ሚስቱንና የሚያፇቅራቸውን ሌጆቹን ትቶ ባብን መቀበለ፤ ይህ ዴርጊት÷ ራሱ የሚያይ ዓይንና 

የሚያመዚዜን አእምሮ ያሇው ሰው ሁለ፤ ከዙህ ምዴራዊ ሏብትና ጊዛያዊ ክብር እጅግ በጣም የሊቀ 

ኃይሌ እርሱን እንዯሳበውና እንዯማረከው ሉገነብ እንዯሚችሌ በእምነት ተናገረ፡፡ ከዙያም በላሉት 

ሁሇቱን ሌጆቹን ይዝ ወዯ ናይሪዜ ጉዝውን ጀመረ፡፡ አሽከሩ፣ ሃሰን ግን ቫሂዴ በነገረው መንገዴ 

ከመሄዴ ይሌቅ፣ ላሊ መንገዴ ስሇ መረጠ፤ በመንግሥት ወታዯሮች ተይዝ በሚያሰቅቅ ሁኔታ 

ተገዯሇ፡፡ 

 

ቫሂዴ በጉዝው ሊይ ምዕመናንን የማጠናከርና አዲዱስ ሰዎችን የማስተማር ሥራን ቀጠሇ፡፡ 

ሲጓዜ ውል በሚያርፌበት ከተማ ወይም መንዯር፤ ተቀዲሚ ተግባሩ ወዯ መስጊዴ በመሄዴ፤ 

ሰዎችን ሰብስቦ አዱሱን ወንጌሌ ማስተማር ነበር፡፡ እምነቱን የሚቀበለ ሰዎች ሲያገኝ፣ እዚው 

በማዯርና የጥሌቀት ትምህርት በመስጠት ያጠናክራቸዋሌ፡፡ 

 

የቫሂዴ ወዯ ናይሪዜ የመምጣትና የመቃረብ ዛና ሲሰማ፤ ብዘ ሰዎች ሉቀበለት ወጡ፡፡ 

አገረ ገዣው ግን፣ ቫሂዴ የሚያስተምረውን ትምህርት ከተቀበለ፣ በባብ ካመኑና ከተከተለት፣ ያሇ 

ርኅራኄ የሚገዯለ መሆናቸውን በማያሻማ አነጋር አስጠነቀቃቸው፡፡ ሕዜቡ ግን የአረገ ገዡውን 

ማስጠንቀቂያ ፊይዲ አሌሰጠውም፡፡ ቫሂዴም ከተማ ሲዯርስ፣ ወዯ ቤቱ ከመሄደ በፉት፣ ወዯ 

ከተማው መስጊዴ በማሇፌ፣ የተሰበሰበውን ሕዜብ የባብን እምነት እንዱቀበለ፣ አዱሱን ወንጌሌ 

አስተማራቸው፡፡ ከዴካሙ ሣያርፌ፣ የዓሇም ሕዜቦች በሙለ በጉጉትና በናፌቆት መገሇጹን 

የሚጠባበቁት መሌእክተኛ መምጣትን ማስተማሩ፤ የእምነቱን ጠንካራነትና፣ እንዱሁም በሌቡ 

የሚነዯውንና ሇፇጣሪው ያሇውን የጋሇ ፌቅር ያሣያሌ፡፡ በዙህ ሥፌራ ባስተማረው ትምህርት፣ ከሺህ 

አምስት መቶ ሰዎች በሊይ እምነቱን ሲቀበለ፣ ወዱያውኑ በጋሇ ስሜት፤ “እኛ ሰምተናሌ፣ 

እንታዚሇንም!” በማሇት ጮሁ፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 479) 

 

ይህም ክስተትና ያስተማረውን ትምህርት ትክክሇኛነት ሣይጠራጠር÷ ወዱያውኑ ሕዜቡ 

“አሜን” ብል መቀበለ፤ ቫሂዴን ምን ያህሌ እንዯሚያከብረው፣ ከሌቡም እንዯሚያፇቅረውና 

በእውቀቱም እንዯሚተማመን በግሌጽ ይመሠክራሌ፡፡ እርሱም ወዯ ናይሪዜ የመጣው የአምሊክን  

አዱሱን ወንጌሌ ሇማወጅ ስሇነበር፤ ዕቅደም ተሣካሇት፡፡ ይሁን እንጂ÷ ከአማኞች ጋር ብዘ ጊዛ 

መቆየቱ፣ እነርሱን ሇጉዲት የሚዲርግ ጎጂ ሁኔታ ይፇጠራሌ ብል በመስጋት፤ ሇመሄዴ 

እንዯተጋጀ ገሇጸሊቸው፡፡ 

 

“የእኔ ወዯ ናይሪዜ መምጣት ብቸኛ ዓሊማ የእግዙኣብሔርን እምነት ሇማወጅ ነው፡፡ በእርሱ 

መሌእክት ሌቦቻችሁን ሌነካ በመቻላ፤ እርሱን አመሰግናሇሁ፣ እንዱሁም አወዴሰዋሇሁ፡፡ 

ከእንግዱህ የእኔ በመካከሊችሁ መቆየት አያስፇሌግም፤ ምክንያቱም÷ ቆይታዬን ካራምኩ፣ አገረ 

ገዡው በእኔ ምክንያት እንዲያሰቃያችሁ እፇራሇሁ፤ አሇ፡፡”(ድ.ብ. ገጽ 479) 
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እነዙህ በእግዙአብሔር የእውቀት ውኃ፣ በእርሱ የፌቅር እሳትና የመንፇስ ቅደስ ኃይሌ 

የተጠመቁ፤ ንጹህ ምዕመናን ግን፤ ይህንን ግሌጸት ሲቀበለና በባብ ሲያምኑ፤ ማንኛውንም አምሊክ 

የዯነገገውንና የሚፇቅዯውን ሇመቀበሌ ዜግጁ መሆናቸውን በመግሇጽ፤ ከእነርሱ ጋር እንዱሰነብት 

ሇመኑት፡፡ እርሱም በሃሣባቸው ተስማማ፡፡ 

 

አማኞቹ በዯስታ አጅበው ቤቱ አስገቡት፡፡ አገረ ገዡው ተረበሸ፣ ፇራ፡፡ የራሱ የወንዴም ሌጅ 

እምነቱን መቀበለ የበሇጠ አሳሰበው፤ አስጨነቀውም፡፡ ይህን አዱስ እምነት ከመዚመቱና የእርሱንም 

ሥሌጣን በመፇታተን አዯጋ ሊይ ከመጣለ በፉት፤ ቫሂዴን አሥረው እንዱያመጡት ትዕዚዜ አወጣ፡፡ 

ቫሂዴም ይህንን ተንኮሌ ሲሰማ፣ ከአማኞች ጋር በአንዴ ምሽግ ውስጥ መሰባሰብ እንዯሚያስፇሌግና  

ራሣቸውን መከሊከሌ እንዯሚገባቸው በማሣሰብ፤ ወዯ ምሽጉ ገቡ፡፡ በዙህ ጊዛ÷ ከበው 

እንዱጨርሷቸው÷ አገረ ገዡው ወታዯሮቹን አ፡፡ 

 

ይሁን እንጂ፣ ወታዯሮቹ በተዯጋጋሚ ያዯረጉት የማጥቃት ሙከራ አሌተሣካም፡፡ ምግብና 

ውኃ ወዯ ምሽጉ እንዲይገባ ተከሇከሇ፡፡ የተቀየሰውም ሥሌትና ክፊት የአማኞችን ወኔ አሌበገረም፤ 

ወይም ሇእምነቱ የነበራቸውን ፌቅር አሌቀነሰም፡፡ 

 

ቫሂዴንና ጓዯኞቹን ሇማንበርከክ የተዯረጉት የተሇያዩ ሙከራዎች ሲከሽፈ፤ አገረ ገዡው 

ላሊ ተንኮሌ አሰበ፡፡ በቅደስ ቁርአን ሊይ ቃሇ መሀሊ በመጻፌና ፇርሞ በማተም፤ እጃቸውን ከሰጡ 

ምንም እንዯማይዯስባቸው ሇቫሂዴ ሊከሇት፡፡ 

 

ተንኮለ አዱስ አሇመሆኑንና÷ በሼክ ታባርሲ የተፇጸመው የሚገንን ዴርጊትና የሚያሰቅቅ 

እሌቂት፣ በናይሪዜም እንዯሚዯገም ባይጠራጠም፤  በቅደሱ መጽሏፊቸው ሊይ የተጻፇውን ቃሇ 

መሀሊ ግን ሊሇመቀበሌ ፇጽሞ አሌፇቀዯም፡፡ መጽሏፈን ተቀብል በአክብሮት በመሣም፤ 

”የቀጠሯችን ጊዛ ዯረሰ፡፡ … የእኛ ግብዢቸውን መቀበሌ፣ የክህዯታቸውን ወራዲነት እንዱሰማቸው 

ያዯርጋሌ፡፡ ምንም እንን እቅዲቸውን በሚገባ ባውቅም፣ የተወዲጅ እምነቴን እውነቶች እንዯገና 

ሇመግሇጽ ሇማዯርገው ጥረት፤ ጥሪያቸውን መቀበሌና ዕዴለን መውሰዴ ግዳታዬ መሆኑ 

ይሰማኛሌ፤” አሇ፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 489) 

 

ከዙያም አገረ ገዡው ወዲሇበት ከአምስት አጃቢዎች ጋር ሄዯ፡፡ ሇሦስት ቀናት 

አስተማራቸው፡፡ ትምህርቱን የወዯደና የሚያዯምጡ ቢመስለም፤ ስሌታቸው ግን÷ በምሽጉ ውስጥ 

የቀሩትን ባቢዎች እንዳት አዴርገው ሇማውጣትና ሇመግዯሌ እንዯሚችለ፤ ጊዛ ሇማግኘት ነበር፡፡ 

ሤራቸውም ተሣካሊቸው፡፡ የቫሂዴን ጓዯኞች ከምሽጉ አስወጥተው አሠሯቸው፡፡ 
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ከዙህም በኋሊ÷ ቫሂዴን የሚገዴለበትን መንገዴና፤ ከጻፈትና ከፇረሙት መሀሊ ነፃ 

የሚወጡበትን ዳ ቀየሱ፡፡ የመረጡት መንገዴም ከክህዯት ወንጀሊቸው የነጹ እንዱመስሊቸው 

ቢያዯርግም፤ አሳፊሪ ዴርጊታቸውንና ኃጢአታቸውን ሉዯመስስ አሌቻሇም፡፡ አሳፊሪ እቅዲቸውን 

ሇማሣካት፤ አንዴ ክፈና ህሉና የሉሇው ሰው፣ በገቡት ቃሌና ባዯረጉት መሃሊ መጨነቅ 

እንዯላሇባቸው አስታውሶ፤  እርሱ በተገባው ቃሌ ስሊሌተሣተፇ፤ ሉገዴሇው እንዯሚችሌ 

ገሇጸሊቸው፡፡ 

 

ከዙያም የፇሇገውን በዙህ እሥረኛ ሊይ ሇመፇጸም እንዯሚችሌ በመናገር፤ መድቻቸው 

የተገዯለባቸውን ሰዎች ስም ጠርቶ በቫሂዴ ሊይ ቅጣቱን እንዱፇጽሙ ነገራቸው፡፡ እነርሱም ይህንን 

ጨካኝና አረመኔ ሰው ሇማስዯሰት፤ የቫሂዴን መጠምጠሚያ በመፌታት÷ በአንገቱ ሊይ በሚያሣፌር 

ሁኔታ፣ ፇረሱ እየጎተተው እንዱጋሌብ አዯረጉ፡፡ ማሠሪያው ሲበጠስም፣ ገረፈት፣ ዯበዯቡት፣ 

ተፈበት፣ አሰቃዩት፡፡ 

 

ይህ ሁለ ጭካኔ፣ ግፌና ስቃይ ሲዯርስበት፤ እርሱ ግን፣ “ተወዲጄ ሆይ፤ ሇአንተ ስሌ 

ዓሇምን መተዌንና፣ መተማመኔንም በአንተ ሊይ ብቻ እንዲኖርኩ አንተ ታውቃሇህ፡፡ ወዯ አንተ 

ሇመዴረስ ትዕግሥቴ እያሇቀ ነው፤ ምክንያቱም የገጽህ ውበት ሇዓይኖቼ ተገሌጿሌና፡ እኔን 

የሚያሰቃየኝ ሰው በእኔ ሊይ የሚያዯርሰውን እኩይ ሥራ ትመሠክራሇህ፡፡ ሇፌሊጎቱ ከቶ 

አሌንበረከክም፣ … ”(ድ.ብ. ገጽ 495) 

 

የቫሂዴ ይህንን የከፊ ስቃይ በፀጋ መቀበሌ፣ የበሇጠ አናዯዲቸው፡፡ በእርሱ ሊይ 

ተረባረቡበት፡፡ ሥጋውን በጣጠሱት፡፡ ታይቶ በማይታወቅና በአረመኔያዊ ጭካኔ ገዯለት፡፡ 

የባቢዎችን ሌጆችና ሴቶቻቸውን ማረቸው፡፡ የአማኞችን የተቀለ ጭንቅሊቶች ሇአገረ ገዡው 

በኩራት አሣዩት፡፡ ስሇ ፇጸሙት የጭካኔ ጭፌጨፊ፣ የጦሩ መሪ ተሸሇመ፡፡ 

 

የፊርሱ ሉቅ፣ የንጉሡ ተወዲጅና ተወካይ፣ ታሊቁ ቫሂዴ የሰማዕትነትን ክብር በአዯባባይ 

ተቀበሇ፡፡ በችልታው ታዋቂነት፣ በሥሌጣኑ ከፌተኛነት፣ በንግግሩ ማራኪነት፣ በእምነቱ ጠንካራነት 

የታወቀው የቫሂዴ ምዴራዊ ሕይወት በዙህ ሁኔታ አከተመ፡፡ ስሙን በሊሇማዊ ሕያው ታሪክ ሊይ 

በማይዯመሰስ የእምነት ቀሇም ጽፍ፤ የመንፇሳዊ ሕይወትን አክሉሌ ተቀዲጅቶ፣ እንዯ ተመኘው፣ 

ወዯ ሊሇማዊ መኖሪያው አረገ፡፡ 
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-16- 

የቴህራን ሰባቱ ሰማዕታት 

 

የቅደስና የባቡ„ሌ-ባብ፣ ከነጓዯኞቻቸው መገዯሌ÷ ሇባብ የመረረና ከባዴ ሃን ሆኖበት 

ነበር፡፡ እነዙህ በምእመናን ሊይ የሚዯርሱ ግናኝ ጭፌጨፊዎች፤ ምንም እንን የከፈ ቢሆኑም፣ 

የመጀመሪያዎች እንጂ የመጨረሻዎች አሌነበሩም፡፡ በቴህራን ከተማ አሥራ አራት አማኞች 

ተይው ታሠሩ፡፡ ከእነርሱም  መካከሌ ያሳዯገውና የታወቀው የባብ አጎት፣ ሃጂ ሚርዚ ሰኢዴ አሉ፣ 

ይገኝበታሌ፡፡ 

 

ሃጂ ሚርዚ ሰኢዴ አሉ÷- ሃጂ ባብን ጎብኝቶ ወዯ ቴህራን ይመጣሌ፡፡ ሆኖም በባቢዎች ሊይ 

ይዯርስ የነበረው ተቃውሞና ማሳዯዴ አስከፉና አሳዚኝ፤ ሁኔታውም አስፇሪ ስሇነበር፤ በቴህራን 

እንዲይቆይ ወዲጆቹና ጓዯኞቹ መከሩት፣ ሇመኑትም፡፡ እርሱም ወዲጆቹ ሇእርሱ ዯህንነት ማሰብና 

መጨነቅ እንዯላሇባቸው በመግሇጽ፤ አምሊክ ሇሕሩያኖቹ በአገሪቱ በመሊው ከአጋጀው መንፇሳዊ 

ዴግሥ ሉቋዯስ የቸኮሇና የናፇቀ መሆኑን፣ በስሜትና በዯስታ ይነግራቸው ነበር፡፡  

 

የዙህ ዴግሥ የመጀመሪያው ተቋዲሽ የባብ አጎት ሆነ፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ አስጠርቶ፤ ብዘ 

የቴህራንና የሺራዜ ቱጃር ነጋዳዎች፣ ባሇሥሌጣኖችና ላልች ታሊሊቅ ሰዎች፤ እርሱን ሇማስፇታት 

የሚጠየቀውን ካሣ ሇመክፇሌ ፇቃዯኛ ብቻ ሣይሆኑ ዜግጁ ጭምር መሆናቸውን ገሇጹሇት፡፡ 

ሇእነርሱ ጥያቄ አዎንታዊ መሌስ ሇመስጠት የሚችሇው ግን፣ እነርሱ የባብን ተሌእኮ ሲክዴ ብቻ 

መሆኑን ነገረው፡፡ ምክንያቱም፣ “ንጉሡ የመሀመዴ ሮች ምንም ዓይነት ጉዲት እንዱነካቸው 

አይወዴም፤ … አንዱት የክህዯት ቃሌ ነፃ ታወጣሃሇች፤ ወዯ ትውሌዴ ከተማህም በክብር 

ትመሇሳሇህ፤ … የተረፇውን የሕይወት መንህን በክብርና በማዕረግ፣ በንጉሥህ ጥሊ ሥር 

እንዯምታሳሌፌ ቃሌ እገባሌሃሇሁ” አሇው፡፡ (ድ.ብ.ገጽ 447) 

 

“ክቡር ሆይ፤ ከእኔ በፉት የሰማዕትነትን ፅዋ በዯስታ የተጎነጩት፤ ይህንን እርስዎ 

የሚያቀርቡሌኝን ዓይነት ማባበሌ ሊሇመቀሌ ከመረጡ፤ እኔም ይህንን ጥያቄ እምቢ ሇማሇት 

ከእነርሱ ያነሰ ፌሊጎት እንዯላሇኝ በእውነት ይወቁ፡፡ በዙህ ግሌጸት ውስጥ የታቀፈትን እውነቶች 

የእኔ መካዴ፤ ከእርሱ በፉት የመጡትን ግሌጸቶች ከመካዴ እኩሌ ይቆጠራሌ፡፡ የባብን ተሌእኮ 

ሇመቀበሌ እምቢተኛ መሆን፣  … መሀመዴ÷  ኢየሱስ÷ ሙሴና ያሇፈት ነቢያት የገሇጹትን 

መሌእክት መሇኮታዊ ባሕሪ መካዴ ነው፡፡ እግዙአብሔር በሚያውቀው! ስሇ እነዙያ መሌእክተኞች 

የሰማኋቸውና ያነበብቸው ንግግሮቻቸውንና ሥራዎቻቸውን የሚመስሌ ከዙህ ወጣት፣ ተወዲጅ 

የሥጋ መዳ፣ ከሕፃንነቱ እስከ አሁን÷ ሰሊሣ ዓመት የሕይወት መኑ ዴረስ ሇማየትና 

ሇመመሥከር ታዴያሇሁ፡፡ በእርሱ ሊይ የማየው ሁለ(ያሇፈትን ነቢያት) … ያስታውሰኛሌ፡፡ እርስዎን 
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የምጠይቀው በእርሱ መንገዴ ሕይወቴን ሇመሠዋት የመጀመሪያው እንዴሆን እንዱፇቅደሌኝ ብቻ 

ነው፡፡ ” ብል ጠቅሊይ ሚኒስቴሩን በትህትና ጠየቀው፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 447-8) 

 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩ በመናዯዴ ምንም ሳይናገር፣ ተወስድ እንዱገዯሌ በምሌክት ትዕዚዜ 

ሰጠ፡፡ የሞት ቅጣቱን ወዯሚቀበሌበት ቦታ ሲወስደት፤ “አምሊኬ ሆይ፣ የጠየቅሁህን ሁለ 

አትረፌርፇህ ስሇአዯሌከኝ፣ ሇአንተ ምሥጋናዬ ታሊቅ ነው፡፡ ሰዎች ሆይ ስሙኝ፤ በእግዙአብሔር 

መንስዔ መንገዴ ሇመሠዋት በፇቃዳ ራሴን አቅርቤያሇሁ፡፡ … ሇሺህ ዓመታት ያ ቃሌ የተገባሇት 

ቃኢም (የሚጠበቀው) እንዱገሇጽ በተዯጋጋሚ ፀሇያችሁ፡፡ ስሙንም ስትጠሩ÷ ከአንጀታችሁ፤ 

„አምሊክ ሆይ፣ መምጣቱን አፊጥን፣ በመገሇጫው መንገዴ ሊይ ያሇውን እያንዲንደን መሰናክሌ 

አስወግዴ፤ ‟ ብሊችሁ ስንት ጊዛ ጮሃችሁ፡፡ አሁን እርሱ ሲመጣ ግን፣ በአገሪቱ ጠረፌ፣ በአዱርባጃን 

ከሁለም ተሇይቶ፣ ተስፊ በሚያስቆርጥ ግዝት አሠራችሁት፤ እንዱሁም ወዲጆቹን ሇመፌጀት 

ተነሣችሁ፡፡ የእግዙአብሔርን እርግማን በእናንተ ሊይ ብጠራ፤ በቀሊዊ ቁጣው በክፈ እንዯሚጎዲችሁ 

እርግጠኛ ነኝ፡፡ ነገር ግን ፀልቴ ይህ አይዯሇም፡፡ በመጨረሻው እስትንፊሴ የምፀሌየው፣ ሁለን ቻዩ 

የኃጢያታችሁን እዴፌ እንዱያጸዲሊችሁና፣ ከዯንታቢስነት እንቅሌፌ ሇመቀስቀስ እዴትችለ ነው፡፡ 

” (ድ.ብ. ገጽ 448) 

 

የዙህ ቅደስ ሰው ንግግር፣ ቅጣቱን ሇመፇጸም የመጣውን በኛ ሌብ፣ ሰርሥሮ ገባ፡፡ መሊ 

ሰውነቱ ተንቀጠቀጠ፡፡ የባብን አጎት አንገት የሚቀሊበት ጎራዳ፣ መሳሌ ያሰፇሇገው መሆኑን 

በመግሇጽ፣ ሄድ አሌተመሇሰም፡፡ ከሥራ ማባረር ብቻ ሣይሆን፣ ቢገዴለትም ይህንን አሣፊሪ 

ዴርጊት ሊሇመፇጸም ወሰነ፡፡ የሃጂ ሰኢዴ አሉን ቅደስነት ሲያስታውስ እንባው ይረግፌ እንዯነበር 

ይነገርሇታሌ፡፡  

 

ከዙያም ላሊ ወታዯር ታዜዝ የሞት ቅጣቱ በባብ አጎት ሊይ ተፇጸመ፡፡ ይህን መሰሌ 

ጀግንነት÷ ፌቅርና እምነት ሉያሳዩ የሚችለ የሥጋ መድች በጣም ጥቂቶች ናቸው፡፡ የዙህ ቅደስ 

ሰው ታሪክ፤ ከእርሱነቱ ወጣ በማሇት፣ የኢየሱስን ወንዴሞች አባባሌ ዯግሜ እንዴጠቅስ 

አትታወሰኝ፡፡ ፌሬ ነገሩም ግሌጽ ነው፡፡ 

 

“እንግዱህ ወንዴሞቹ÷ ዯቀ መዚሙርትህ የምታዯርገውን ሥራ እንዱያዩ÷ ከዙህ ተነሣና 

ወዯ ይሁዲ ሂዴ፣ ራሱ ሉገሇጥ እየፇሇገ በስውር የሚሠራ የሇምና፡፡ እነዙህን ብታዯርግ ራስህን 

ሇዓሇም ግሇጥ አለት፡፡ ወንዴሞቹ ስን አሊመኑበትም ነበርና፡፡”(ዮሏንስ 7፡3-5) 

 

የባብ አጎት፣ ያባት ያህሌ የሚበሌጠውና፣ ከሕፃንነቱ ጀምሮ ኮትኩቶ ያሳዯገው መደ፣ 

የባብን የእግዙአብሔር መሌእክተኛነት በመቀበሌ ሕይወቱን ከመሠዋት ይሌቅ፤ የኢየሱስ ታናናሽ 

ወንዴሞቹ የእርሱን መሲህነት፣ ክርስቶስ መሆን መቀበሌ በቀሇሇ ነበር፡፡ ምክንያቱም፣ አብዚኛውን 
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ጊዛ ታናሽ የታሊቅ ወንዴሙን አርአያነት ስሇሚከተሌ ነው፡፡ በተሇይ ያ ታሊቅ ወንዴም፤ እንዯ 

ኢየሱስ ያሇ ሲሆን ዯግሞ፣ ምን ያህሌ በምዴር ያኮራሌ፤ በሰማይም ያጸዴቃሌ! 

 

ቁርባን አሉ÷- በሁሇተኛ ዯረጃ የሰማዕትነትን ክብር የተቀዲጀው፣ ስሙ ቁርባን አሉ 

ይባሊሌ፡፡ በጣም የታወቀና ምሁር ሰው ስሇ ነበር፣ የንጉሡ እናት በጣም ታዯንቀው ነበር፡፡ ስሙን 

ሇማጥፊት የተጠመዯ ሤራ እንጂ፣ እርሱን የመሰሇ አዋቂ፣ ቅደስና ታሊቅ ሰው፣ የባብ ተከታይ 

ሉሆን አይችሌም በማሇት፣ በሀሰት የተከሰሰ መሆኑን ሇማስረዲት ጥራሇች፡፡ 

 

ቁርባን አሉ ወዯ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ተወሰዯ፡፡ መያዘ ሲሰማ ሕዜቡ ተረበሸ÷ ተተራመሰም፤ 

መምጣቱ ሲሰማ ዯግሞ ብዘ ሕዜብ አዯባባዩን ሞሊው፡፡ ባሇ ሥሌጣኖችም ከተሣሣቱት ከባብ 

ተከታዮች አንደ እንዲሌሆነና፤ የሀሰት ክስ በእርሱ ሊይ እንዯተሠነረ ማወቃቸውን ገሇጹሇት፡፡ 

ይህንንም የተናገሩት በነገሩ ትክክሇኛነት አምነው ሣይሆን፤ ሇመካዴ እንዱችሌ ዕዴሌ 

መስጠታቸው ነበር፡፡ በተሇይ የንጉሡ እናት በጣም ታዯንቀው ስሇነበር፣ ሇንጉሡ እንዱህ አሇች፤ 

“እርሱ ባቢ አይዯሇም፣ ነገር ግን በሀሰት ተከሷሌ፡፡”  ከዙያም ቁርባን አሉን አስመጥተው፤ “አንተ 

ዯርቪሽ (መነኩሴ) ነህ፣ ሉቅና የትምህርት ሰው (ነህ)፡፡ ከነዙያ ከተሣሣቱ (የሃይማኖት) ክፌሌ 

አንደ አይዯሇህም፤” አለት፡፡ 

 

ቁርባን አሉም፤ “ራሴን እንዯ አንደ የቅደስነቱ (የባብ) ተከታይና አሽከር አዴርጌ 

እቆጥራሇሁ፤ ግን÷ እርሱ ይቀበሇኝ፣ ወይም አይበሇኝ  አሊውቅም፡፡ ” አሊቸው፡፡ “ሉያሳምኑት 

በተዯጋጋሚ ሞከሩ፡፡ እርሱም በእርጋታ እንዱህ አሊቸው፡፡ ”ይህ የእኔ ሕይወት፣ እነዙህ የዯም 

ጠብታዎች፣ ዋጋቸው ከሁለም ነገር ያነሰ ነው፡፡ ነገር ግን÷ ጠቅሊሊ ምዴር የእኔ ብትሆንና፣ ሺህ 

ሕይወቶች ቢኖሩኝ፣ በነፃ እያንዲንቸውን ከባብ ወዲጆች እጅግ በጣም ዜቅተኛ በሆነው ሰው እግር 

ሊይ አሽቀንጥሬ በጣሌቸው ነበር፡፡  (ድ.ብ. ገጽ 450-51) 

 

ወዯ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ተወሰዯ፡፡ እርሱም ቁርባን አሉ የመረጠው መንገዴና የሚያዯርገው 

ነገር ትክክሌ አሇመሆኑን ሉያሳምነው ብዘ ጥረት አዯረገ፡፡ ብዘ የታወቁ ሰዎች ከነገሩት ሇመረዲት 

እንዯቻሇው፤ ያሇው እውቀት፣ ክብርና ማእረግ መሪ እንጂ፣ የባብ ተከታይ መሆን እንዯማይገባው 

ገሇጸሇት፡፡ 

 

“እንዯዙያ አይዯሇም፣ የገበየሁት እውቀት በሙለ፣ እርሱ ጌታዬና መሪዬ መሆኑን 

እንዲውቅና፣ በእርሱ ፉት እንዴሰግዴሇት መርቶኛሌ፡፡ በትክክሌ ስሇ እርሱ ፇርጃሇሁ፤ እንዱሁም 

ከዙህ የሚከተሇው መዯምዯሚያ ሊይ ዯርሻሇሁ፤ ይህ ወጣት፣ ከሁለም በሊይ የሊቀ ኃይሌ የታዯሇ 

መሆኑንን ጠሊትና ወዲጅ የሚመሠክርሇት፣ ሏሳዊ (መሲህ) ከሆነ፤ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ ዚሬ 

ዴረስ ያሇው እያንዲንደ ነቢይ ራሱ ሏሰትነትን በአካሌ እንዯ ነበር ሆኖ፣ መወገዜ አሇበት፡፡ 

ታማኝነታቸውን ሇእኔ የሚገሌጹ፣ ከሺህ የሚበሌጡ አዴናቂዎች አንዲለኝ እተማመናሇሁ፤ ይሁን 
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እንጁ ከእነርሱ መካከሌ እጅግ በጣም አናሣ የሆነውን (ሰው) ሌብ ሇመሇወጥ አሌችሌም፡፡ ይህ 

ወጣት ግን፣ በፌቅሩ (ኤሉክሲር) መዴሃኒት÷ ከአገሩ ሰዎች እጅግ በጣም የተዋረደትን ነፌሶች 

ሇመሇወጥ መቻለን አስመሥክሯሌ፡፡ እኔን በመሰለ በሺዎች ሊይ፣ ሣይታገዜና ብቻውን ዓይነተኛ 

ተጽዕኖ ስሊዯረገ፤ እርሱ አጠገብ ሣይዯርሱ (ሣያዩት)፤ የራሳቸውን ፌሊጎት አሽቀንጥረው 

በመጣሌ፤ በእርሱ ፇቃዴ ሊይ በፌቅር ተጣብቀዋሌ፡፡ እስከ አሁን ያዯረጉት መሥዋዕት በቂ 

አሇመሆኑን በሚገባ ተገንዜበው፤ ምናሌባት ይህ ዴርጊት ሇፌቅራቸው ተጨማሪ ማስረጃ ሆኖ 

በእርሱ አዯባባይ ሇመጠራት ብቁነት እንዯሚያገኝ ተስፊ በማዴረግ፤ ሇእርሱ ብሇው ሕይወታቸውን 

ሇመስጠት ይጓጓለ፡፡  ” (ድ.ብ. ገጽ 451)  

 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩም፤” ቃልችህ ከእግዙአብሔር ይሁኑ ወይም አይሁኑ፣ አንተን በመሰሇ 

ከፌተኛ ማዕረግ ባሇው (ሰው) ሊይ  የሞት ፌርዴ ሇመበየን እጠሊሇሁ፡፡” አሇው፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 451) 

 

“ሇምን ይጠራጠራለ? ስሞች ሁለ ከሰማይ እንዯሚወርደ አያውቁምን? እርሱ ስሙ አሉ 

(ባብ) የሆነው፤ በእርሱ መንገዴም ሕይወቴን የምሰጠው፤ በተመረጡት የሰማዕታቱ ጽሊት ውስጥ 

ቁርባን አሉ(ሇአሉ መስዋዕት)፤ በማሇት ስሜን … ጽፍታሌ፡፡ ይህን ቀን÷ በእርግጥ የቁርባንን 

(የመስዋዕቱን) ፇንጠዜያ የማከብርበት፤ ዕሇቱም ሇእርሱ ሃይማኖት ያሇኝን እምነት በዯሜ ሕይወት 

የማትምበት ነው፡፡ ስሇዙህ አይጠራጠሩ፣ ሇሚፇጽሙት ዴርጊት ከቶ እንዯማሌወቅስዎት እርግጠኛ 

ይሁኑ፡፡ በፌጥነት ራሴን ቢቀለት፣ ሇእርስዎ ያሇኝ ምሥጋና የሊቀ ይሆናሌ፡፡ 

 

“ከዙህ ሥፌራ ውሰደት፣ ጥቂት ከቆየ ይህ ዯርቪሽ (መነኩሴ) በአስማቱ ይጠምዯኛሌ፡፡ 

”አሇ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ፡፡ 

 

ቁርባን አሉም፣ “ይህ አስማት የሚያሸንፇው ሌባቸው ንጹህ የሆነውን ብቻ ነው፡፡ እርስዎ 

ሇዙህ አስማት አይበገሩም፡፡ ከመቅጽበት የሰዎችን ነፌሶች የሚሇውጠውን÷ የዙያን አስዯሳች ኃይሌ 

መሇኮታዊ መዴኃኒት፤ እርስዎም ሆኑ መሰሌዎችዎ እንዱረደት ሉዯረግ አይቻሌም፡፡ ” 

 

ጠቅሊይ ሚኒስትሩም ተስፊ በመቁረጥና በንዳት ከመቀመጫው በመነሣት እንዱህ አሇ፤ 

”ከሰይፌ ስሇት በስተቀር፣ እነዙህን በመታሇሌ የተሳሳቱ ሰዎች ፀጥ የሚያዯግ ላሊ ነገር የሇም፡፡ 

የዙህን የተጠሊ ሃይማኖት ቅርንጫፌ አባልች ከእንግዱህ ወዯ እኔ ማምጣት አያስፇሌግም፡፡ 

የማይሇወጥ ግትርነታቸውን÷ ምንም ዓይነት ንግግር አያሸንፇውም፡፡ እምነቱን እንዱክዴ 

ሇማስገዯዴ የቻሊችሁትን ሌቀቁ፤ ላልችን ግን ጭንቅሊቶቻቸውን ቅለሊቸው፡፡”( 452) 

 

ቁርባን አሉም በሰይፌ ሉገዴሇው የተጋጀውን ሰው እንዱህ አሇው፡፡ “አንገቴን ሇመቅሊት 

ተጣዯፌ፤ ምክንያቱም በዙህ ሞት የሇዓሇማዊ ሕይወትን ፅዋ ትሰጠኛሇህና፡፡ … ቃለን ስሙ፤ 

በሂጃዜ የተገሇጸው መሀመዴ አሁን ዯግሞ በሺራዜ በአሉ መሀመዴ ስም† … በተመሣሣይ ብርሃንና 
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ግሇት ወጥቷሌ፡፡ … በየትኛውም የአትክሌት ሥፌራና በማንኛውም ወቅት ታብብ፣ ፅጌረዲ 

ምንጊዛም ፅጌረዲ ናት፡፡ ” ( 452) 

 

ከዙያም በመጀመሪያ የወዯቀውን የጓዯኛውን እሬሳ አንስቶ በማቀፌ፤ ገዲዩ ሥራውን 

እንዱያከናውን ጋበው፡፡ ቁርባን አሉ፣ የሹመት ጉቦ ሣያታሌሇው፣ የሞት ፌርሃት ሣይበግረው፤ 

በእምነትና በፌቅር ውዴ ሕይወቱን በመሠዋት፣ የሰማዕትነትን ክብር ተቀበሇ፡፡ 

 

ላልች ሁሇቱ በተከታታይ በሰይፌ በመቀሊት፣ የፇሇጉትን፣ የናፇቁትንና የወዯደትን 

የሰማዕትነት ክብር ተቀበለ፡፡ 

 

የመጨረሻዎቹ ሦስቱ ግን፤ ምክንያታቸውን እየረሩና ማስረጃዎቻቸውን እየተናገሩ፤ 

አንደ ከላሊው ቀዴሞ መገዯሌ እንዲሇበት ሇማሳመን ሞከሩ፡፡ እነዙህ ቅደሳን ሇመሠዋት ያዯረጉት 

የመሽቀዲዯም ትርኢት፤ ተመሌካቹን ብቻ ሣይሆን÷ ሰይፍቻቸውን አስሇው ይጠባበቁ የነበሩት 

ገዲዮች ጭምር አስዯነቃቸው፡፡ ሇምን ይህንን ከፌተኛውንና የመጨረሻውን መስዋዕት 

በሕይወታቸው ሇመክፇሌ እንዯተቻኮለና እንዯ ተሽቀዲዯሙ ስሊሌገባቸው፤ ሦስቱን በአንዴ ሊይ 

አንገታቸውን በሰይፌ በመቅሊት፤ የሇዓሇማዊ ሕይወትን ክብር፣ ባፇሰሱት ክቡር፣ ቅደስና ንጹህ 

ዯም፣ ሉቀዲጁ ቻለ፡፡ 

 

በሚያስገርምና በሚያስዯንቅ ሁኔታ የሰባቱ የቴህራን ሰማዕታት ቅጣት ተፇጸመ፡፡ ምንም 

እንን ቁጥራቸው ብዘ ባይሆንም፤ የሚወክለት አካባቢ፣ የነበራቸው ታዋቂነት፣ ያተረፈት ክብርና 

ዜና፣ ሞትን በዴፌረት፣ ሰይፌን በብሩህ አንዯበት መቀበሊቸው፤ የእምነታቸውን እርግጠኛነትና 

የፌቅራቸውን ታሊቅነት ያሇማወሊወሌ መሠከረ፡ 
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-17- 

ሁጃትና የዚንዢን እሌቂት 

 

አዱሱ ወንጌሌ በአገሪቱ በመሊ እንዯ ሰዯዴ እሳት ተቀጣጠሇ፤ እንዯ ዯራሽ ወንዜ 

መንዯሮችንና ከተሞችን አጥሇቀሇቀ፡፡ በማዙንዯራን ክፌሇ አገር÷ በሼክ ታባርሲ÷ በባቢዎች ሊይ 

የዯረሰው እሌቂት፤ በናይሪዜ የተፇጸመው ጭፌጨፊ፤ በቴህራን የሰባቱ ሰማዕታት መገዯሌ፤ 

በአጠቃሊይ በባቢዎች ሊይ ይፇጸም የነበረው ወንጀሌ፤ እንዱሁም በባብ በራሱ ሊይ ይዯርስ የነበረው 

አሳዚኝና ፌርዴ አሌባ ግዝትና እሥራት፤ የጊዛው የመወያያ ርዕሶች ነበሩ፡፡ 

 

ይህ በካህናት፣ በመንግሥትና በሕዜቡ ተጥተኛ ተሣትፍ ይካሔዴ የነበረው ባቢዎችን 

የማሠር÷ የማሳዯዴና የመግዯሌ እሽቅዴምዴም አሁን ዚንዢንን የትርኢቱ ማእከሌ አዯረገ፡፡ እነዙህ 

ሁለ አሳዚኝና ግናኝ ወንጀልች፤ የባብን ሥቃይ የከፊ፣ ሃኑንም የባሰ መራራ አዯረጉት፡፡ 

 

በከተማው የታወቀ ሉቅ÷ ሁጃት የተባሇው ሰው፣ የባብን እምነት እንዯተቀበሇ በዴፌረት 

በማስተማሩ፤ ብዘ ሰዎች ሃይማኖቱን ተቀበለ፡፡ ይህም ሁኔታ በከተማው የአማኞችን ቁጥር 

በማሳዯጉ፣ የሃይማኖት መሪዎችን አስዯነገጣቸው፡፡ ስሇዙህ÷ የሁጃትን ስም በማጉዯፌና አመጽ 

የተነሣ በማስመሰሌ÷ ሇንጉሡ አቤቱታ አቀረቡ፡፡ 

 

ስሇ ሁጃት ችልታና ትክክሇኛነት ቀዯም ሲሌ ንጉሡ ብዘ ሰምቶ ስሇነበር፤ አሁን ዯግሞ ይህ 

ክስ ሲዯርሰው በጣም ገረመው፡፡ የነገሩን ትክክሇኛነት ሇማጣራትና ሇክሱ ትክክሇኛ ብያኔ 

ሇመስጠት፣ ሁጃትንና የሃይማኖት መሪዎችን ወዯ ቴህራን ጠራቸው፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትሩና ላልች 

የመንግሥት ባሇሥሌጣኖች  ባለበትና፤ እንዱሁም የሃይማኖት መሪዎች በተገኙበት ስብሰባው 

ተኮሂድ፤ የዚንዢን ካህናት ያቀረቡት ክስ ትክክሇኛነት መታወቅ እንዲሇበት ንጉሡ አሳሰባቸው፡፡ 

ሁጃትም የቀረበበትን ክስ ማስተባበሌ በመቻሌ ንጉሡ ስሇ እርሱ ያሇውን በጎ አመሇካከት ማትረፌ 

እንዲሇበት ከሁጃት የሚጠብቅ መሆኑን ነገረው፡፡ 

 

በስብሰባው ወቅት÷ በሁጃት ሊይ የቀረቡት ክስሶች መሠረተ ቢስ መሆናቸውን ብቻ 

ሣይሆን፣ የባብን ትምህርት በመቀበለ÷ የእስሌምናን ሃይማኖት ትክክሇኛነት ያረጋገጠና 

ከእምነቱም ዜንፌ ያሊሇ መሆኑ፤ በጠሇቀ እውቀቱና በብሩህ አንዯበቱ አብራራሊቸው፡፡ በተጨማሪም 

የቀረቡሇትን ጥያቄዎች በሙለ፣ በማያሻማና በሚያሳምን መንግዴ፣ በቅደሳን መጻሕፌት ሊይ 

በተመሠረቱ ማስረጃዎች መመሇሱ፤ የስብሰባው ተካፊዮችን ብቻ ሣይሆን የንጉሡንም እዴናቆት 

አተረፇሇት፡፡ ንጉሡም ከተከሰሰበት ወንጀሌ ሁጃት ነፃ መሆኑን በመግሇጽ፣ ሸሌሞ ወዯ ዚንዢን 

እንዱመሇስ ፇቀዯሇት፡፡ 
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ዚንዢም ሲዯርስ÷ አዱሱን ወንጌሌ÷ በመስጊደ መዴረክ ሊይ በመሆን÷ እንዱያውጅ ከባብ 

ትዕዚዜ ዯረሰው፡፡ የጌታውን ትዕዚዜ ሇመፇጸም ቆርጦ ተነሣ፡፡ 

 

የዓርብን ፀልት ባብ ባው መሠረት ሉመራ ሲነሣ፤ የከተማው ኢማምና የመስጊደ መሪ 

ተቃወመው፡፡ ሥሌጣኑም ከትውሌዴ ትውሌዴ ሲተሊሇፌ የመጣ ስሇሆነ፣ ማንም ከእርሱ ላሊ ሰው 

ፀልቱን ሉመራ እንዯማይችሌ ነገረው፡፡ ሁጃት ግን በእርጋታ÷ ያ ሥሌጣን አሁን በተገሇጸው 

የእግዙአብሔር መሌእክተኛ የተሻረ መሆኑንና፤ ይህንንም የጌታውን ትእዚዜ በሥራ ሇመተርጎም 

ዜግጁነቱን ገሇጸሇት፡፡ 

 

ይህ ክስተት÷ ካህናቱ ሇሁጃት የነበራቸውን ምቀኝነት÷ ጥሊቻና ስውር ተቃውሞ ገሊሇጠው፡፡ 

አብዚኞቹ ካህናት ኢማሙን በመዯገፌና ሁጃትን በመቃወም፣ ከጥንት ጀምሮ የቆየውን ሥሌጣን 

ሇመሻር፣ ባህሊቸውን ሇማበሊሸትና ሃይማኖቱን ሇማጉዯፌ በግሌጽ የተነሣ መሆኑን በማብራራት፣ 

ሇጠቅሊይ ኒሚስትሩ አመሇከቱ፡፡ በላልች ከተሞች የተነሱት ተቃውሞዎችና ያስከተሎቸው 

እሌቂቶች በዚንዢን ሉቀጣጠለ ምንም ጊዛ እንዲሌቀረም አስጠነቀቁት፡፡ 

 

ክሱ እንዯ ዯረሰው ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ጉዲዩን እንዯ ገና ሇንጉሡ አቀረበ፡፡ ንጉሡም ሁጃትን 

ወዯ ቴህራን እንዱጠራው አው፡፡ ቴህራንም ሲዯርስ÷ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ የአባቱን ሃይማኖት 

ክዶሌ ብሇው ካህናት ያቀረቡበትን ክስ÷ እርሱ እውነት አሇመሆኑን ስሇሚያምን፤ ማስተባበሌ 

እንዯሚጠበቅበት ነገረው፡፡ 

 

“መሀመዴ ሻህና (ንጉሡና) እኔ÷ የዚንዢን ቀሳውስት በአንተ ሊይ በሚያቀርቡት የቃሌም 

ሆነ የጽሐፌ ክሶች ተከብበናሌ፡፡ የአባቶችህን እምነት ክዯሃሌ ብዬ ግን ምንም አሊምንም፡፡ ንጉሡም 

ይህንን አባባሌ ዋጋ አሌሰጡትም፡፡ አንተን ወዯ አገሪቱ ዋና ከተማ እንዴጠራህና የቀረበብህን ክስ 

እንዴታስተባብሌ አዜውኛሌ፡፡ በእውቀትና በችልታው  ከባብ በብዘ ይበሌጣሌ ብዬ የምገምተው 

ሰው፣ ከእምነቱ ተከታዮች አንደ ሆኖ መታወቁን መስማቴ በጣም ያሳዜነኛሌ፡፡”አሇው÷ ጠቅሊይ 

ሚንስትሩ፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 537) 

 

ሁጃትም እንዱህ ሲሌ መሇሰ፤ “እግዙአብሔር ያውቃሌ፣ ያ ሰኢዴ (ባብ) በጣም ዜቅተኛ 

የሆነውን  ሥራ በቤቱ ውስጥ እንዲከናውን ቢጠይቀኝ÷ እንዯ ታሊቅ ክብር እቆጥረዋሌሁ፡፡ ንጉሤም  

የሚሰጡኝ ታሊቅ ሹመት ከዙያ ጋር ከቶ ሉወዲዯር አይችሌም፡፡” 

 

ይህ ሉሆን እንዯማይችሌ÷ ጠቅሊይ ሚንስትሩ ሲናገር፤ ሁጃት እንዱህ በማሇት እምነቱን 

አረጋገጠሇት፡፡ “ይህ የሺራዜ ሰኢዴ (ባብ) እርስዎ ራስዎ፣ ከብዘ የዓሇም ሕዜቦች ጋር፣ መምጣቱን 

በጉጉት የምትጠባበቁት እንዯ ነበርና እንዯ ሆነ ጽኑና የማይሌወጥ እምነቴ ነው፡፡ እርሱ የእኛ ጌታ 

ነው፤ በተስፊ ይጠበቅ የነበረው አዲኛችን ነው፡፡”(537) 



64 
 

 

ጠቅሊይ ሚንስትሩ ሁኔታውን ሇነጉሡ ነገረው፡፡ ይህ የሃይማኖት ንቅናቄ ባጭሩ ካሌተቀጨ፣ 

የሚያስከትሇው ችግር ከባዴና የከፊ እንዯሚሆን ፌርሃቱንም ገሇጸ፡፡ ንጉሡም ተንኮለ የመነጨው 

ከምቀኝነት መሆኑን በመገንብ፤ ሌዩ ስብሰባ በሃይማኖት መሪዎችና በሁጃት መካከሌ በቴህራን 

እንዯገና እንዱዯረግና ክሱን ሁጃት ሇማስተባበሌ እንዱችሌ አ፡፡ አያላ ስብሰባዎች ተካሄደ፡፡ 

 

የሚከተሇውን ሃይማኖት ትክክሇኛነትና፣ እምነቱን የመሠረተው በቅደሳን መጻሕፌት 

ትንቢቶች ሊይ መሆኑን አብራራ፡፡ የሚያቀርባቸው አሳማኝ ክርክሮች፣ የሚጠቅሳቸው ዯጋፉ 

ማስረጃዎች፣ የእውቀቱ ጥሌቀት፣ የአነጋገሩ አሳማኝነት፣ የአንዯበቱ ርቱዕነት፣ የእምነቱ 

እርግጠኛነትና በራሱ የነበረው መተማመን፣ የንጉሡን አዴናቆት አተረፇሇት፡፡ የሃይማኖት መሪዎች 

ግን የሁጃትን ክርክር ሉቋቋሙት ስሊሌቻለ፤ በዯፇናው ማውገዜን መረጡ፡፡ የአባቶቹን ሃይማኖት 

የከዲ ቀኖናዊ ነው በማሇት ሁጃት እንዱገዯሌ ሇንጉሡ አጥብቀው ቢያሳስቡም፤ ንጉሡ ግን 

አሌተቀበሊቸውም፡፡ ሁጃትም በቴህራን እንዱቆይ ተዯረገ፡፡ ምንም እንን ሁጃት ከቴህራን 

እንዲይወጣ ቢከሇከሌም፤ ንጉሡ ዴጋፈን እንዯማይነፌገው አረጋገጠሇት፡፡ 

 

ሁጃት ቴህራን እያሇ ንጉሡ ሞተ፡፡ አዱስ የተሾመው ጠቅሊይ ሚንስትር፣ እሥራቱን ከባዴ 

ሉያዯርግበት እንዯወሰነ ሁጃት ሰማ፡፡ ያ ሁኔታ ሕይወቱን እንዯሚያሰጋው ስሇ ተገነበ፣ ወዯ 

ትውሌዴ አገሩ በመሄዴ እምነቱን ሇማስተማርና አማኞችን ሇማጠናከር ወሰነ፡፡ 

 

መምጣቱ ሲሰማ ወንዴ÷ ሴት÷ ሕፃናትና አዚውንቶች ሣይቀሩ ዴጋፊቸውን ሇመግሇጽና 

ፌቅራቸውን ሇማሣየት በሰሌፌ ወጡ፡፡ አገረ ገዡው በሁኔታው ተዯናገጠ፡፡ ይሁን እንጂ÷ በግሌጽ 

ምንም ነገር ሇማዴረግ እንዯማይቻሌ ስሇተገነበ፣ ውስጥ ውስጡን ሁጃትን የሚያጠምዴበትን 

መንገዴ ማውጠንጠን ጀመረ፡፡ የእርሱንም ተንኮሌ ሇማሣካት ሁሇት አጋጣሚ ምክንያቶች ተከሠቱ፡፡ 

የመጀመሪያው÷ የሁሇት ሕፃናት መጣሊት ነበር፡፡ ከሁሇቱ አንዯኛው የሁጃት መዴና የባቢ ሌጅ 

ስሇነበር አሠሩት፡፡ በሕፃናት መካከሌ የተነሣ ጠብ ስሇነበር፣ ሌጁን እንዱፇታው አገረ ገዡው 

ቢጠየቅ ፇቃዯኛ አሌነበረም፡፡ 

 

ሁሇተኛው÷ አንዴ ባቢ ብቻውን በመንገዴ ሊይ ሲሄዴ ሰዎች ስሇአገኙት÷ ዯብዴበው 

ገዯለት፡፡ ይህንንም ወንጀሌ አገረ ገዡው በግሌጽ ባይሆንም በዜምታ ዴጋፈን ገሇጸ፡፡ ይህ ዜምታ 

ሇአዱሱ እምነት ተቃዋሚዎች፣ የሌብ ሌብ ስሇሰጣቸው፤ በየመንገደ ያገኙዋቸውን ባቢዎች በሙለ 

መግዯሌ ቀጠለ፡፡ 

 

በዙህ አሊቆሙም፣ አሌረኩምም፡፡ ማንም ግሇሰብ በባብ በማመን ከሁጃት ጋር ሇመሰሇፌ 

የመረጠ ሁለ፣ ንብረቱ እንዯሚረፌ፣ ቤተሰቦቹ እንዯሚዋረደና እንዯሚዯፇሩ፤ እንዱሁም 
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እርሱም እንዯሚገዯሌ አዋጅ ወጣ፡፡ በአንፃሩ ዯግሞ÷ የባብን ተከታዮች (ባቢዎችን) የሚቃወምና 

የሚገዴሌ ሁለ በንጉሡ እንዯሚሾም፣ እንዯሚሸሇምና ተከብሮ እንዯሚሄዴ ተገሇጸ፡፡ 

 

ይህ አዋጅ ከተማይቱን ሇሁሇት ከፇሊት፡፡ የባብ ተከታዮች ከሁጃት ጋር ተሰሇፈ፡፡ የብዘዎች 

አማኞች እምነትም ተፇተነ፡፡ ሌጅ ከአባቱ ተሇይቶ፣ ከሥጋዊ ዜምዴና የመንፇሳዊ ወንዴምነት 

መመረጡን አስመሠከረ፡፡ ቤተ ሰቦች ተሇያዩ፡፡ 

 

“በዙያን ጊዛ ሁሇት ሰዎች በእርሻ ይሆናለ÷ አንደ ይወስዲሌ አንደም ይቀራሌ፤ ሀሇት 

ሴቶች በወፌጮ ይፇጫለ÷ አንዱቷ ትወስዲሇች አንዱቷም ትቀራሇች፡፡”(ማቴዎስ 24፡40-41) 

የሚሇው ትንቢት ቃሌ በቃሌ ተፇጸመ፡፡ 

 

ይህ ፌትሕ አሌባ አዋጅ፣ የጓዯኝነትንና የወዲጅነትን የፌቅር ሰንሰሇት በጣጠሰው፡፡ የሥጋ 

ዜምዴናን መቀራረብ፣ መተሳሰብና መተዚንን ዯመሰሰው፡፡ በአጠቃሊይ ምዴራዊ ፌቅርን÷ 

ታማኝነትንና ግንኙነትን እንዲሌነበሩ አዯረጋቸው፡፡ 

 

የመንግሥቱ ጥበቃ ሲነፇጋቸው፤ ባቢዎች ራሳቸውን ሇመከሊከሌ ምሽግ ያዘ፡፡ ጠሊቶቻቸው 

በመንግሥት ወታዯሮች እየታገዘ ማጥቃታቸውን ቀጠለ፡፡ ይህንን ጭካኔ የተመሊበትን ጥቃት 

ከስምንት ወራት በሊይ ተቋቋሙት፡፡ በአንዴ ቀን ከሦስት መቶ ባቢዎች በሊይ ተገዯለ፡፡ ሴቶቻቸው 

የወንዴ ሌብስ ሇብሰው፣ ከወንድች ጋር በመሰሇፌ በወኔና በጀግንነት የመንግሥቱን የሰሇጠነ 

ሠራዊት ተከሊከለ፡፡ በተሇይ ዛይነብ የተባሇችው ወጣት ሴት፣ ሴትነቷ ሳይታወቅ ሇአምስት ወራት 

ያዯረገችው መከሊከሌ፣ በጠሊት ጦር ሊይ ያዯረሰችው ጉዲትና የፇጠረችው ፌርሃት ሇሇዓሇም 

አይረሳም፡፡ 

 

ሁጃት ሇንጉሡ የጻፇው አቤቱታ በመንገዴ ከነመሌእክተኛው ተቀጨ፡፡ የምሽጉ ከበባ ወዯ 

ማብቃቱ ሲዯርስ፣ ሁጃት ከሁሇት መቶ ያሊነሱ ወጣቶችን በቃሌ ኪዲን አስተሣሠራቸው፡፡ 

ሇሠርጋቸውና ሇዯስታቸው ሉሆኑ የሚችለትን ነገሮች፣ የሚስቱን ጌጣጌጥ በመሸጥ አሟሊሊቸው፡፡ 

እንዱዯሰቱም አበረታታቸው፡፡ የመከሊከለ ጥሪ ሲዯርሳቸው ግን፣ እያንዲንደ አዱሷን ሙሽራ ስሞ 

ጦሩን ሉጋፇጥ ይሰሇፊሌ፡፡ ብዘዎቹ ሙሽሮቻቸውን ዲግም ሣያዩ፣ የሰማዕትነትን ክብር 

ይጎናጸፊለ፡፡ ከመካከሊቸው አንደ ተማርኮ ወዯ ጦር አዚዠ ተወሰዯ፡፡ አዚዠም በመቆጣት፣ “ምዴር 

ሊይ ጣለት፣ ሇሁጃት አንዱህ ያሇ  ታሊቅ ፌቅር ሉያቅፌ  የዯፇረውን (ሌቡን) የሚያነዴ እሳት 

በዯረቱ ሊየ አቀጣጥለበት” አሇ፡፡  “ወራዲ ሰው፣ የአንተ ሰዎች እጆች የሚያቀጣጥለት ማንኛውም 

ነበሌባሌ፣ በሌቤ ውስጥ የሚንቦገቦገውን ፌቅር ሉያጠፊው አይችሌም፤” በማሇት መሇሰሇት፡፡ 

(ድ.ብ. ገጽ 561-62) 
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በጦርነት ባቢዎችን ሇማንበርከክ የጦር አዚዠ ሲሳነው፤ የተሇመዯ ተንኮለን ሸረበ “የእኔ 

ንጉሥ ምህረት አዴርገውሌሃሌ፡፡ አንተና ተከታዮችህ በግርማዊነታቸው ጥበቃ ሥር እንዯሆናችሁ 

እምሊሇሁኝ፡፡ ይህ መጽሏፌ (ቅደስ ቁርአን) ምሥክሬ ነው፤ ማንኛችሁም ከምሽጉ ውስጥ  

ሇመውጣት ብትወስኑ፤ ከሁለም አዯጋ ትጠበቃሊችሁ፡፡ ” በማሇት መሌእክተኞቹን ቅደሱን 

መጽሏፌ አስይዝ ሊካቸው፡፡ ሁጃትም  “የማንዙንዯራን (የሼክ ታባርሲ ምሽግ) እና የናይሪዜ 

ክህዯቶች እስከ አሁን በአእምሮአችን ይታዩናሌ፡፡ በእነርሱ ሊይ የፇጸሙትን በእኛ ሊይም  ሉያዯርሱ 

ወጥነዋሌ፡፡ ቁርአኑን በማክበር ግን፣ ሇግብዢቸው መሌስ የተወሰኑ ጓዯኞቻችንን ወዯ እነርሱ አምባ 

(ካምፕ) በመሊክ፤ ከሃዱነታቸው ይጋሇጣሌ፡፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 564-65) በማሇት ከአሥራ ሁሇት 

ያሊነሱ ባቢዎችን ሲሌክ፤ ጠኙ ሕፃናት ነበሩ፡፡ 

 

የጦር አዚዠ በንቀት ተቀበሊቸው፡፡ ያቀረቡትን ሃሣብም በሚገባ አሊዲመጠም፡፡ ግን እንዱህ 

አሇ፤ “ምን መሌስ  ሇዙህ ሰው እንዯምሰጥ ግራ ገባኝ፡፡ በሌቤ ሃይማኖተኛ ብሆን ኖሮ፣ ሳሊወሊውሌ 

የእርሱን እምነት ባቀፌኩ ነበር፡፡ ” (ድ.ብ. ገጽ 566) በዙህን ጊዛ ምክትሌ አዚዠ፣ “ከሰይፌ 

በስተቀር ከነዙህ ከተጠለ (የሃይማኖት) ከዲተኞች ሉገሊግሇን የሚችሌ ላሊ ነገር የሇም፤” አሇ፡፡ 

(566) 

 

“እርስዎ በፇቃዴዎ መርጠው የማለበትን ቁርአን በእጄ ይዣዋሇሁ፡፡ ጥሪዎን አክብረን 

ስሇመጣን፣ አሁን የሰማናቸው ቃሊት ይገቡናሌን? ” (566) ብሇው ከመሌክተኞች አንደ አዚውንት 

ሲናገሩ፤ የተናጋሪው ሪዜ ተገፌፍ፣ ወህኒ እንዱገቡ የጦር አሇቃው አ፡፡ ከመካከሊቸው አንዴ ሕፃን 

አምሌጦ ሁጃት ንዴ በመዴረስ፤ የተፇጸመውን ሁኔታ ገሇጸሇት፡፡ 

 

ሁጃት ወዲጆቹን ወዯ እርሱ በመጥራት፣ ከመካከሊቸው ቆሞ በሠሩት ሥራ፣ ባሣዩት 

ጀግንነት፣ በእምነታቸው ጠንካራነትና ሇባብ ፌቅር ሲለ፣ ቤታቸውን፣ ንብረታቸውን፣ ቤተ 

ሰቦቻቸውንና ሕይወታቸውን በመሠዋታቸው፤ በጣም የተዯሰተና በእነርሱም የሚኮራ መሆኑን ሲቃ 

በተመሊው ስሜት ገሇጸሊቸው፡፡ የገባውን ቃሌ አዚዠ ማፌረሱ፣ እነርሱን ሇመፌጀት ቆርጦ የተነሣ 

መሆኑን  በመግሇጽ፤ ሚስቶቻቸውንና ሌጆቻቸውን ይው በላሉት በሥውር መንገዴ እንዱጠፈ፣ 

ወድጆቹን መከራቸው፡፡ እርሱ ግን እስከ መጨረሻው እስትንፊሱ ዴረስ፣ የዙህን ግሌጸት 

እውነተኛነትና ትክክሇኛነት፣ በሚያፇሰው ዯሙ ሇማረጋገጥ የወሰነ መሆኑን ሲነግራቸው፤ በምንም 

መንገዴ ከእርሱ እንዯማይሇዩና የእነርሱም ሕይወት ከእርሱ ሕይወት እንዯማይበሌጥ በስሜትና 

በእንባ ገሇጹሇት፡፡ 

 

አዚዠም ሠራዊቱን በማጠናከር ማጥቃቱን ቀጠሇ፡፡ ሁጃት በፀልት ሊይ እንዯ ነበረ ቆሰሇ፡፡ 

ዯም በዯም ሆኖ ጓዯኞቹ ሲያዩት ተዯናገጡ፡፡ እርሱም መረበሻቸውን አይቶ ሇሚስቱ እንዲይነግሯት 

ሲያሳስባቸው፤ ሚስቱ መጣች፡፡ የሚስቱን መዯንገጥ፣ መጮህና ማሌቀስና፤ እንዱሁም የጓዯኞቹን 

መረበሽ ሲያይ፤ “ከእናንተ ጋር እስከ አሁን ስሊሇሁኝ እንዴትዯሰቱና ሇእግዙአብሔር ፇቃዴ ሁለን 
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እንዴትተውት እፇሌጋሇሁ፡፡ በምሞት ጊዛ ከሚጎርፈት የመከራዎች ውቅያኖስ ጋር ሲወዲዯር፤ 

አሁን የምታዩት ጠብታ ነው፡፡ የእርሱ (የአምሊክ) ዴንጋጌ ምንም ይሁን፤ የእኛ ግዳታ በዯስታ 

መቀበሌና ሇእርሱ ፇቃዴ መገዚት ነው፡፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 569) 

 

ሁኔታው እየከፊ ሄዯ፡፡ እርሷና ሕፃን ሌጇ በምርኮኝነት መወሰዲቸው የማይቀር መሆኑን 

እየነገራት እያሇ፤ ከጠሊት የተተኮሰ ጥይት መትቷት በእርሱ ፉት የሚወዲት ሚስቱ ከህፃኑ ጋር 

ወዱያውኑ ሞተች፡፡ ምንም እንን ሀን ቢበዚበትም፣ “የአንተን አንደን ተወዲጅ ያገኘሁ ዕሇትና፣ 

የአንተንም ሇዓሇማዊ መንፇስ በእርሱ ሊይ መከሰት ባወቅሁኝ ጊዛ፣ አቤቱ አምሊኬ ሆይ፣ ሇአንተ 

ስሌ የሚወርደብኝን ስቃዮች አስቀዴሜ አይቻሇሁ፡፡ … እንዳት ይህ የእኔ ወራዲ ሕይወት፣ 

የሚስቴና የሌጄ ሞት፣ የመድቼና የወዲጆቼ መሥዋዕት፤ የአንተን ክስተት በማወቅ ከምታዯሇው 

ቡራኬ ጋር ሉወዲዯር ይችሊሌ! እሌፌ አእሊፌ ሕይወቶች የእኔ ቢሆኑ ምን አሇበት፤ የምዴር 

ሏብቶችና ክብሯ ሁለ የእኔ ቢሆኑ ምን አሇበት፤ ሁለን በነፃና በዯስታ በአንተ መንገዴ 

በተውቸው ነበር፡፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 572) ከማሇትና ሇጠሊቶቹ የአምሊክን ይቅርታ ከመጠየቅ 

በስተቀር፤ በምንም መንገዴ አሌተበገረም፡፡ 

 

ሁጃት ቀዯም ሲሌ የተመታው ቁስሌ በጣም የጎዲው ስሇ ነበር፤ ፀልቱን እያዯረሰ እያሇ 

የሰማዕትነትን ፅዋ በክብር ተቀበሇ፡፡ የእርሱ  መሞት መሰማት፣ በወዲጆቹ መካከሌ መሸበርንና 

ዴንጋጤን ሲፇጥር፤ ጠሊቶቻቸው ግን በዯስታ በመፇንዯቅ ማጥቃታቸውን ቀጥሇው ምሽጉን ያዘ፡፡ 

 

የጦር ቡዴን የሚያሳየው፤ የባቢዎችን ንብረት የመዜረፌ ስግብግብነት፣ ሌጆቻቸውንና 

ሴቶቻቸውን የመዴፇር ብሌግና፣ ወንድቻቸውን የመግዯሌ አረመኔያዊ ጭካኔ፤ ስንንስ ሇሚያዩት 

ቀርቶ ነገሩን ሇሚሰሙት ሁለ፣ አንዯበት ሉገሌጸው ከሚችሇው በሊይ ይገንን ነበር፡፡ 

 

ይህን የመሰሇ ጭካኔና ክፊት፤ በአንጻሩ ዯግሞ፣ ይህን የመሰሇ ጀግንነት፣ ፌቅርና እምነት 

ታይቶ አይታወቅም፡፡ በዙህ ሁኔታ የዚንዢኑ እሌቂት፣ ከሺህ አምስት መቶ ያሊነሱ ባቢዎች 

የሰማዕትነትን ክብር ተጎናጽፇው፤ የእምነታቸውን ትክክሇኛነት በዯማቸው አትመው፤ በስምንተኛ 

ወሩ አከተመ፡፡ 
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-18- 

ታሂሬ 

 

ታሂሬ ከታወቁትና እጅግ ሌቀው ከሚታዩት አሥራ ስምንቱ የሕያው ፉዯሊት አንዶ 

ነበረች፡፡ የትውሌዴ ስሟ ኡም ሰሊሚህ (የሰሊም እናት) ነበር፡፡ በተጨማሪም ሪን ታጅ (የወርቅ 

አክሉሌ) በሚሌ ስም ትታወቅ ነበር፡፡ ላሊው ስምዋ ዯግሞ፣ ኩራቱ‟ሌዓይን (የዓይን ማረፉያ) ነበር፡፡ 

በባዲሻት ስብሰባ ወቅት ታሂሬ የሚሇውን ስም በጌታዋ ታዯሇች፡፡ ከሕፃንነትዋ ጀምራ በውበትዋ፣ 

በዯግነትዋና በችልታዋ የታወቀች ነበረች፡፡ 

 

“በማንኛውም አገር ሆነ÷ በማንኛውም መን÷ ኩራቱ‟ሌ-ዓይንን የመሰሇች ሴት መገሇጽ 

ዴንቅ ክስተት ነው፤ ፔርሺያን በመሰሇ አገር ግን ብርቅ ነው፤ እንዱያውም ተአምር ነው ሇማሇት 

ይቻሊሌ፡፡ በአስዯናቂ ውበትዋ፣  በብርቅ የአእምሮ ስጦታዎችዋ፣ በብሩህ አንዯበትዋ፣ በፌርሃት 

አሌባ እምነትዋና  በክቡር ሰማዕትነትዋ፤ በአገርዋ ሴቶች መካከሌ ወዯር የላሊትና ሕያው ሆና 

ትቆማሇች፡፡ የባቢ ሃይማኖት ላሊ ማስረጃ ባያቀርብ እን፤ እንዯ ኩራቱ‟ሌ-ዓይን ያሇች ጀግና 

ማፌራቱ፤ በራሱ በቂ ነበር፡፡”(ልርዴ ኩርዝን፤ ፏርሺያን ኰዌሺንስ ቮ 1 ገጽ 497፤ በ ኤች ኤም 

ባለዪዙ በ” ባብ” በተባሇው መጽሏፌ በገጽ 24-25 እንዯ ተቀጠሰ) 

 

በአጎቷ መጻሕፌት ቤት÷ ሼህ አህመዴ የዯረሱትን መጽሏፌ አግኝታ አነበበች፡፡ መጽሏፈን 

ወዯ ቤትዋ ይዚ  በመሄዴ፣ የበሇጠ አጠናቺው፡፡ ነገር ግን፣ ሼክ አህመዴን ከሚቃወመው ሰዎች 

አባትዋ አንደ ስሇ ነበሩ፤ እርሷ እነዙህን ጽሐፍች ማንበቧን አሌዯገፈም ነበር፡፡ ሼክ አህመዴ 

ሲሞቱ፣ ከሰኢዴ ቃሲም ጋር መጻጻፌ ጀመረች፡፡ ከእርሳቸው ጋር ያዯረገችውም የጽሐፌ ሌውውጥ፣ 

ስሇሚጠበቀው የእግዙአብሔር መሌእክተኛ፣ የመጠባበቅና የመመራመር ፌሊጎት አሳዯረባት፡፡ 

የበሇጠ ሇማወቅ ፇሇገች፣ ጓጓችም፡፡ የእውቀት ጥሟን ሇማርካት ሰኢዴ ቃሲምን ሇመጎብኘት 

ወሰነች፡፡ 

 

የሺሃ እስሊሞችን ቅደስ ሥፌራ ሇመጎብኘት የፇሇገች በማስመሰሌ፤ ፇቃዴ ከባሎና ከአባቷ 

ጠይቃ ወዯ ካርቢሊ ሄዯች፡፡ ካርቢሊ ስትዯርስም ሰኢዴ ቃሲም አርፇው ስሇ ነበር፤ በጣም አነች፡፡ 

ከተከታዮቻቸው ጋር በመገናኘት፣ የመሪያቸውን የመጨረሻ ምክር ከእነርሱ ሰማች፡፡ ሙሊ 

ሁሴንንም አገኘችው፡፡ በመሪያቸው ምክር መሠረት፣ እርሷም እንዯ ሙሊ ሁሴን፣ የሚገሇውን 

የአምሊክ መሌእክተኛ ብቁ ሆና ሇመቀበሌ እንዴትችሌ፤ በፆምና በፀልት መትጋት ቀጠሇች፡፡ 

 

በዙህ መንፇሳዊ ዜግጅት ሊይ በነበረችበት ወቅት፤ በህሌሟ አንዴ ወጣት በሰማይ ሊይ ሆኖ 

ፀልት ሲዯግም ታያት፡፡ ከእነዙያ ከሚዯግማቸው ፀልቶች የተወሰኑ ጥቅሶችን በማስታወሻዋ ጻፇች፡፡ 
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በኋሊም ባብ የገሇጸው ጽሊት ሲዯርሳት፤ በህሌሟ አይታ የጻፇችውን ጥቅስ አነበበች፡፡ በዯስታ 

ፇነዯቀች፤ ይህንን ታሊቅ ፀጋና ቡራኬ ስሊዯሊት፤ ሇእግዙአብሔር ምሥጋና አቀረበች፡፡ 

 

የእህትዋ ባሌ ጉዝ እንዯሚያዯርግ ሰምታ ስሇ ነበር፤ የታሸገ ዯብዲቤ እግረ መንገደን ሇባብ 

እንዱሰጠው ጠየቀቺው፡፡ ይህን በተስፊ ሁለም መምጣቱን የሚጠባበቁትን የእግዙአብሔር 

መሌእክተኛ፣ በጉዝው ወቅት እንዯሚያገኘው እርግጠኛ መሆኗን ሇአማቿ ገሇጸችሇት፡፡  

 

“ከእኔ እንዱህ ብሇህ ንገረው፤ የፉትህ ብርሃን አንፀባረቀ፣ የገጽህ ጮራዎች ከሊይ አበሩ፡፡ 

ከዙያም የእርሱን ቃሌ፣ ‟እኔ ጌታችሁ አይዯሇሁምን?‟ ሊሌከው፣ „አንተ ነህ፣ አንተ ነህ! እኛ 

ሁሊችንም እንመሌሳሇን፡፡‟ “ (ድ.ብ. ገጽ 81-82) አማችዋም የታሂሬን መሌእክት ማዴረስ ብቻ 

ሣይሆን፤ የባብንም እምነት ተቀበሇ፡፡ 

 

ባብ ሇታሂሬ የሊከው መሌስ መንፇሷን አዯሰሊት፤ አዱሱን ወንጌሌ የማስተማር ፌሊጎትዋን 

የበሇጠ አጠናከረሊት፡፡ ከሕያው ፉዯሊት መካከሌ÷ ባብን በዙች ዓሇም ያሊየችውና ያሊነጋገረችው 

እርሷ ብቻ ነበረች፡፡ ታሂሬ ሌዩ ሴት ነበረች፡፡ ሇባብ የነበራት ፌቅር፣ በሃይማኖቱ ያሊት እምነት፣ 

ሇተሌእኮው ስኬታማነት የነበራት ፌሊጎትና ጉጉት፣ የትምህርቱ መናዊነትና አስፇሊጊነት፣ ይህንን 

አዱስ ወንጌሌ ሇማስፊፊት ቆርጣ እንዴትነሣ አዯረጋት፡፡ 

 

በተሇያዩ ከተሞችና መንዯሮች ተግታ በማስተማር ብዘ አማኞችን ሇአዱሱ ግሌጸት 

አፇራች፡፡ በእውቀትዋ ጥሌቀት፣ በንግግርዋ ጣዕም፣ በማስረዲት ችልታዋ፣ በእምነትዋ ጥንካሬ፤ 

የሚሰሟት ሰዎች ሁለ ተማረኩ፡፡  የሴቶችን ነፃነትና እኩሌነት በስሜትና በዯስታ፣ እንዱሁም 

መሳካቱን በእምነት ማስተማርዋ ዜናዋን አገነነው፡፡ የአዱስ ቀን ፀሏይ መውጣቱን፣ የእኩሌነት 

ብርሃን ማብራቱን፣ ሇታሊቁ ሰሊም መርጋት ጎኅ መቅዯደን ማወጁንና ማስተማሩን የቀን ተቀን 

ተግባርዋ አዯረገችው፡፡ የታሂሬ መሇወጥና ሇእምነትዋ የምታበረክተው አገሌግልት በመድችዋ 

ሲሰማ፤ በአስቸይ እንዴትመሇስ አባትዋ ሊኩባት፡፡ ተመሌሳ በመምጣት አባትዋ ቤት ተቀመጠች፡፡ 

በአስቸይ ወዯ መኖሪያ ቤትዋ እንዴትመጣ ባሌዋ ሊከባት፡፡ 

 

እርስዋም እንዯሚከተሇው መሇሰችሇት፡፡ ”ፌሊጎትህ በእርግጥ ታማኝ ባሌና ጓዯኛዬ መሆን 

ቢሆን ኖሮ፤ ወዯ ካርቢሊ በመምጣት፣ ሠረገሊዬን እስከ ካዜቪን በመራህ ነበር፡፡ ስጓጓዜም ከዯንታ 

ቢስነትህ እንቅሌፌ በመቀስቀስ የእውነትን መንገዴ ባሣየሁህ ነበር፡፡ ይህ ግን አሌሆነም፡፡ ከተሇያየን 

ሦስት ዓመታት አሌፇዋሌ፡፡ በዙህም ዓሇም ሆነ በሚቀጥሇው፣ ከአንተ ጋር ግንኙነት ፇጽሞ 

አይኖረኝም፡፡ ሇሇዓሇም ከሕይወቴ አውጥቼ ጥዬሃሁ፡፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 275) 

 

ይህ ያሌተጠበቀ መሌስ፣ ባሌዋንና የባሌዋን አባት አስቆጣቸው፡፡ በተጨማሪም አንዴ ሁኔታ 

ተከሠተ፡፡ የከተማው የሃይማኖት መሪ ተገዯሇ፡፡ ይህንን አስከፉ ወንጀሌ ያስፇጸመችው ታሂሬ ናት 
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በማሇት ባሌዋና አማችዋ ወነጀሎት፡፡ በዙያ በአንዴ የሃይማኖት መሪ መገዯሌ፤ የብዘ ንጹሃን ሰዎች 

ዯም ፇሰሰ፡፡ ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ እምነትዋን ካሌካዯች፣ ታሂሬም እንዯምትገዯሌ ተነገራት፡፡ 

 

እርስዋ በዴፌረት እንዱህ በማሇት መሇሰችሊቸው፡፡ “የእኔ እምነት የእውነት እምነት ከሆነ፤ 

እኔ የማመሌከውም ጌታ÷ ከአንደ እውነተኛ እግዙአብሔር ላሊ ካሌሆነ፤ ጠኝ ቆኖች ሣያሌፈ÷ 

ከጭቆናዎቻችሁ ቀንበር ያዴነኛሌ፡፡ እርሱ ዯህንነቴን ሉያሳካ ካሌቻሇ፤ እንዲሻችሁ ሇማዴረግ ነፃ 

ናችሁ፡፡ በዙህም የእኔን እምነት ሏሰትነት በማይሻር ሁኔታ አረጋግጣችኋሌ፡፡” (ዴ.ብ.ገጽ 284) 

 

የእርሷ በዴፌረት እነዙህን ቃሊት መናገር፤ ሇእነርሱ የሚያናዴዴ ብቻ ሳይሆን፤ የሚገርም 

ጭምር ነበር፡፡ የወሰነችሊቸው ቀን ከማሇፈና የሰጠቻቸው ቀጠሮ ከመዴረሱ በፉት ግን፤ በመሇኮታዊ 

ጥበብና ምጢር÷ ከጠሊቶችዋ መንጋጋ ጌታዋ ፇሌቅቆ አዲናት፡፡ ከዙያም ከጥቂት ቀኖች በኋሊ  

ቴህራን ዯረሰች፡፡ 

 

ታሂሬ በባዲሽት ስብሰባ ከተካፇለት አንዶ እንዯ ነበረች ቀዯም ሲሌ ተጠቅሷሌ፡፡ ወዯ  

ስብሰባውም ማገባዯጃ አካባቢ፤ አንዴ ቀን ታሂሬ ሻሽዋን ከፉትዋ ሊይ በመግሇጥ ወዯ ስብሰባው 

መጣች፡፡ ያይዋት ሁለ ዯነገጡ፡፡ “ፌርሃት፣ ንዳትና ግራ መጋባት፣ የነፌሶቻቸውን ውስጦች 

አማሰለት፡፡ ይህ ዴንገተኛ ክስተት አእምሮአቸውን አዯነው፡፡ ”(ድ.ብ. ገጽ 295)፡፡ ከመካከሊቸው 

አንደ ጉሮሮውን በእጁ አዯማ፡፡ እየጮኸ ስብሰባውን ትቶ በረረ፡፡ ብዘዎች ባቢዎች በመዯናገጥ 

ተከተለት፡፡ ቁደሱም የተረበሹትን ሇማረጋጋትና ነገሩን ሇማብረዴ፤ ተቆጣ፡፡ “እርስዋ ግን የዯስታና 

የማሸነፌ ስሜት፣ ፉትዋን አበራው፡፡”(295) ከመቀመጫዋ ተነስታ÷ ሣትጋጅ ንግግር አዯረገች፡፡ 

በንግግርዋ መዯምዯሚያም፤ ”በእውነት በገነቶችና በወንዝች መካከሌ፣ ኃያለ ንጉሥ በሚገኝበት፣ 

ቅደሳን በእውነት መንበር ሊይ ያርፊለ፡፡ … ያ በተስፊ የሚጠበቀው የሚናገረው ቃሌ እኔ ነኝ፤ 

ይህም ቃሌ የምዴርን አሇቆችና መንንት እንዱፇረጥጡ ያዯርጋቸዋሌ፡፡ … ይህ ቀን የፋስታና፣ 

በአጠቃሊይ የፇንጠዜያ ቀን ነው፡፡ ሁለም በዙህ ታሊቅ ክንዋኔ የተሣተፈ፣ ተነስተው ይተቃቀፈ፤” 

አሇች፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 295-296) 

 

በዙህ ሁኔታ÷ ያሇፇውና የነበረው የሴቶች ጭቆና፣ መብት መረገጥና በፆታ መዋረዴ 

ያበቃሇት መሆኑን፣ በጌታዋ ፉት በቃሌና በተግባር አስመሰከረች፡፡ በዙያ ስብሰባ፣ በዙያን ዕሇት 

የፇነጠቀው የእኩሌነት ጮራ፣ በዙህ መን ሇሚዯረገው የመብት ትግሌና ሇተገኘው የሴቶች 

ወገኖቻችን ዴሌ፤ መሪ ብርሃኑን አበራ፡፡ 

 

ስብሰባው ሲያበቃ ወዯ ቴህራን ተመሇሰች፡፡ በቴህራን የታወቁ ሴቶችና የባሇ ሥሌጣን 

ሚስቶችና ዜናዋን በመስማት እርስዋ ወዯ አረፇችበት ቤት ይጎርፈ ነበር፡፡ ከዙያም በከንቲባው ቤት 

ታሠረች፡፡ ሁለም በአክብሮትና በአዴናቆት ያይዋት ነበር፡፡ በከንቲባው  ቤት በእሥር ሊይ 

ቆይታዋ፤ በየዕሇቱ ወይዚዜርት ትምህርትዋን ሇመስማት ይሰበሰቡ ነበር፡፡ በተሇይ የከንቲባው 
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ባሇቤት ሇታሂሬ ከፌተኛ አመሇካከትና አክብሮት ስሇ ነበራት፣ ስሇዙያች ታሊቅ፣ ምሁርና፣ ቅዴስት 

ሴት፤ የመጨረሻ የሕይወት መን፣ በአዴናቆት ስትናገር፤ “አንዴ ምሽት…. ወዯ እርስዋ ወዯ 

(ታሂሬ) ተጠራሁና፣ ሙለ በሙለ ነጭ ሀር ሇብሳ አገኘኋት፡፡ ክፌሌዋ በምርጥ ሽቶ ታውዶሌ፡፡ 

በዙህ ባሌተሇመዯ ትርኢት መገረሜን ገሇጽኩሊት፡፡ „ተወዲጄን ሇመገናኘት እየተጋጀሁኝ ነው፤ 

ስሆነም ከእስረኛነቴ ጥበቃና ጭንቀት አሊቅቅሻሇሁኝ፤ „ አሇችኝ፡፡  በመጀመሪያ ዯነገጥኩኝ፤ 

ከእርስዋም የመሇየት ሃሳብ አስሇቀሰኝ፡፡‟ አታሌቅሺ÷ የዋይታሽ ጊዛ ገና አሌመጣም፤ „ በማሇት 

ሌታጽናናኝ ፇሇገች፡፡ „የምያዜበትና የሰማዕትነትን ፌርዴ የምቀበሌበት ሰዓት እየተቃረበ ስሇሆነ፤ 

የመጨረሻ ፌሊጎቶቼን ሊጋራሽ እሻሇሁ፡፡ ወዯምገዯሌት ቦታ ሌጅሽ ከእኔ ጋር እንዱሄዴና፤… 

በኞችም ሆኑ ቅጣቱን የሚፇጽመው ሰው፣ የሇበስኩትን ሌብስ እንዲይገፈኝ እንዱያዯርግ 

ትፇቅጂሇት ንዴ እሇምንሻሇሁ፡፡ በተጨማሪም ሥጋዬ ወዯ ጉዴጓዴ ተወርውሮ፤ በአፇርና 

በዴንጋዮች ጉዴጓደ ይሞሊ፡፡ አሁን የምሰጥሽን ጥቅሌ የምታስረክቢያት፤ እኔ ከተገዯሌኩኝ ከሦስት 

ቀኖች በኋሊ አንዱት ሴት ትመጣሇች፡፡ የመጨረሻው ሌመናዬ፣ ከአሁን ጀምሮ ማንም ሰው ክፌላ 

ውስጥ እንዱገባ እዲትፇቅጂ ነው፡፡ ከአሁን ጀምሮ ይህንን ቤት እንዴሇቅቅ እስከምጠራበት ጊዛ 

ዴረስ፣ ማንም ፀልቴን እንዲይረብሸኝ ይሁን፡፡ ይህን ቀን ሇመፆም አስቤያሇሁ፡- ፆሙንም ከጌታዬ 

ጋር ፉት ሇፉት እስክገናኝ ዴረስ አሌፇታውም፤ „በእነዙህ ቃሊት በርዋን እንዴቆሌፌና፣ የመሄጃዋ 

ሰዓት እስኪዯርስ ዴረስ እንዲሌከፌተው አችኝ፡፡ የመሞትዋንም ዛና ጠሊቶችዋ ራሳቸው 

እስኪያወጡት ዴረስ በምሥጢር እንዴይው አበክራ አስገነበችኝ፡፡ 

 

“በሌቤ ውስጥ ሇእርስዋ የኮተኮትኩት ታሊቅ ፌቅር ብቻ ትዕዚዜዋን እንዴፇጽም አስቻሇኝ፡፡ 

የእርስዋን ፌጎት ሇማሟሊት አስገዲጅ ምኞት ባይኖረኝ ኖሮ፤ ሇአንዴ አፌታ እንን ከእርስዋ 

ሇመሇየት ባሌተስማማሁ ነበር፡፡ የእርስዋን ክፌሌ ቆሌፋ፤ ሌቆጣጠረው በማችሇው የሃን ስሜት፣ 

ወዯ ክፌላ ገባሁ፡፡ በአሌጋዬ ሊይ ተጋዴሜ፣ እንቅሌፌ አጣሁኝ፣ መጽናናትም ተሣነኝ፡፡ እየተቃረበ 

የመጣው ስሇ ሰማዕትነትዋ ማሰቤ፤ ነፌሴን ሰነጠቀው፡፡ እንዱህ በማሇት በተስፊ መቁረጥ ፀሇይኩ፡፡ 

„ጌታዬ÷ ጌታዬ÷ ከንፇሮችዋ ሉጎነጩ የሚፇሌጉትን ፅዋ፣ፇቃዴህ ከሆነስ፣ ከእርስዋ አርቅሊት፡፡‟ “ 

( ድ.ብ. ገጽ 622-24) 

ከዙያም በኞች መጥተው ሲወስዴዋት፣ ሇሌጅዋ የታሂሬን ፌሊጎት ነግራው አብሯት 

እንዱሄዴ አዯረገች፡፡ የምትገዯሌበት ቦታ ስትዯርስም፣ በጠየቀቺው መሠረት፣ በያችው የሀር 

መሀረብ አንቀው፣ የናፇቀችውን የሰማዕትነት ክብር እዴትቀበሌ አስቻሎት፡፡ 

በዙህ ሁኔታ÷ ብቸኛዋ የሴት የሕያው ፉዯሌ፤ በውበትዋ የተዯነቀች፣ በቅዴስናዋ የታወቀች፣ 

በእውቀትዋ የሊቀች፣ በአነጋገርዋ የምትማርክና የምታሳምን፣ በእምነትዋ የምታስተምረውን 

ሃይማት የምታስጨብጥ ታሂሬ፤ ማዕረግን÷ ክብርን÷ ንብረትን÷ ትዲርን÷ ሌጆችን÷ ሁለንም 

ዓሇማዊ ነገሮችን ትታ፤ አዱሱን ሕያው ወንጌሌ በማስተማር ሥራ ሊይ እንዲሇች፣ የምታምንበትን 

ሃይማኖት ትክክሇኛነት፤ በሕይወትዋ ዯም አረጋገጠች፡፡ የዙህ አይነት ፌቅር፣ይህን የመሰሇ 

እምነትና ውዴ ሕይወትን አሳሌፍ ሇመስጠት የታየው ናፌቆት፣ ጉጉትና ዯስታ አቻ አይገ 
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የባብ ሰማዕትነት 

 

የማሳዯዴ፣ የማሠር፣ የመግዯሌና የስቃይ ማዕበሌ አገሪቱን አጥሇቀሇቃት፡፡ በምሥራቅ 

ከኩራዚን እስከ ታብሪዜ በምዕራብ፤ በሰሜን በዚንዢንና በቴህራን እስከ  ናይሪዜ  በዯቡብ፤ አገሪቱ 

በሽብር ተናወጠች፡፡ በባቢዎች ዯም ተጥሇቀሇቀች፡፡ ዜናን ያተረፈ፣ የታወቁና የተከበሩ የባብ 

ተከታዮች፣ አንዴ በአንዴ ተቀጩ፡፡ ተንከባክቦ በፌቅር ያሳዯገውና የሚያምንበት አጎቱ፣ 

በመጀመሪያ በእርሱ ያመነው÷ ንጹሁ÷ ቅደሱና የማይታክተው ባቡ‟ሌ-ባብ፣ ከባብ ቀጥል ከፌተኛ 

ዯረጃ ያው ቁደስ፣ በአገሪቱ የታወቀው ሉቅ ቫሂዴ፣ በቅዴስናው ብዘ ተከታዮችን ያፇራው ቁርባን 

አሉ፣ ዯጉ የኢስፊሃን አገረ ገዡ፣ ሁጃት፣ ላልችም አንዴ በአንዴ የሰማዕትነትን ክብር ተቀዲጁ፡፡ 

የጌታቸውን እውነተኛነት በፇሰሰው ዯማቸው ምሥክርነት አረጋገጡ፡፡ ሇባብ የነበራቸውን የፌቅር 

ስሜትና ግሇት፣ የእምነታቸውን ጽኑነት፣ የሞትን ፅዋ በዯስታ በመጨሇጥና፣ የሰማዕትነትን 

የክብርና ሇዓሇማዊ አክሉሌን በመቀዲጀት፣ የጌታን መገሇጽ አስመሰከሩ፡፡ 

ይህ ማዕበሌ፤ ይህን የመሰሇ የፌቅር ነበሌባሌ በተከታዮቹ ሌብ ያንቦገቦገውንና በብዘህ ሺህ 

የሚቆጠሩ ሰማዕታትን ያፇራውን ወጣት ነቢይ፣ ሉያሌፇው አሌቻሇም፡፡ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ፣ የዙህ 

የሃይኖት ሰዯዴ እሳት ሉገታና ሉጠፊ፣ እንቅስቃሴው ሉቆምና ሉከስም፣ እንዱሁም ማዕበለ 

ሉበርዴ የሚችሇው፤ ይህንን የፌቅር እሳትና የእምነት ነበሌባሌ በአማኞቹ ሌቦች ያቀጣጠሇው 

ወጣት፣ ባብ ራሱ ሲገዯሌ ብቻ መሆኑን አመነ፡፡ 

የመጣበትን ተሌእኮ አከናውኖ፣ የሰማዕታትን ክብር የሚቀዲጅበት ጊዛ የተቃረበ መሆኑን፤ 

ባብ ሇተከታዮቹ በሚሌካቸው መሌእክቶችና በሚጽፊቸው ጽሊቶች፣ በተዯጋጋሚ አረጋግጦሊቸው 

ነበር፡፡ የፌጻሜውን ወቅት በዯስታና በናፌቆት ሲጠባበቅ ያዩት ወዲጆቹ፤ በዙህ መንፇሳዊ ስሜትና 

ኃይሌ በመሞሊት፣ ሇዙች ሟችና ጠፉ ሇሆነች ምዴራዊ ሕይወታቸው፣ ቅንጣት ታክሌ 

እንዯማይጓጉ፣ በተግባር አሣዩ፡፡ 

ባብ  ማንነቱን በግሌጽ፣ የሃይማት መሪዎችና አገር ገዡው ባለበት፣ ካወጀ በኋሊ፤ ወዯ ላሊ 

እሥር ቤት እንዱዚወር ተዯረገ፡፡ ወዯሚታሰርበት ወህኒ ቤትም ሲወሰዴ፣ ብዘ ህዜብ በመንገደ ሊይ 

እርሱን ሇማየት ተሰሌፍ ነበር፡፡ በዙህን ጊዛ አንዴ ወጣት፣ የተሰሇፇውን ህዜብ ተጋፌቶ በማሇፌ፣ 

ሇሕይወቱ ሣይሰጋ፣ በባብ እግር ሊይ በግንባሩ ተዯፌቶ፤ “ጌታ ሆይ፣ ከአንተ አጠገብ አትሇየኝ፤ 

ወዯምትሄዴበት ቦታ ሁለ እንዯከተሌህ ፌቀዴሌኝ፤”  በማሇት ተማፀነው፡፡ ባብም  “መሀመዴ አሉ 

ብዴግ በሌ፣ ከእኔ ጋር እንዯምትሆንም እርግጠኛ ሁን፡፡ እግዙአብሔር የወሰነውን ነገር ታያሇህ፤” 

ብል መሇሰሇት፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 507) ያም ወጣት ተይዝ ከባብ ጋር ታሠረ፤ የሞት ቅጣትም 

ተበየነበት፡፡  
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ይህ ሌጅ ራሱን የቻሇ አስዯናቂ ታሪክ አሇው፡፡ የባብ ተከታይ የሆነው፣ ባብ ቀዯም ሲሌ 

በታብሪዜ ከተማ ውስጥ ባሇፇበት ወቅት ነበር፡፡ ካመነበት ጊዛ አንስቶ ከባቢዎች ጋር ሇመገናኘት 

ጽኑ ፌሊጎት ነበረው ፡፡ ነገር ግን፣ የእንጀራ አባቱ የሃይማት መሪ ስሇ ነበር፣ ይህ ሌጅ ከባብ 

ተከታዮች ጋር ከተገናኘና አማኝ መሆኑ ከታወቀ፤ ነገሩ የሚያስወቅሳቸውና የሚያዋርዲቸው 

መሆኑን በመገንብ፣ ከከተማው ቀርቶ ከቤቱ እዱወጣ አይፇቅዴሇትም ነበር፡፡ ይህ ወጣት በብዘው 

አነ፣ አሇቀሰ፣ ፀሇየ፡፡ በፀልት ሊይ እንዯ ነበረም፣ እንዯ እንቅሌፌ መሳይ ሰመመን ውስጥ እንዲሇ 

ባብን አየ፡፡ “ በዙች ከተማ በብዘሃኖች ፉት፣ በጥይት የምገዯሌበት ሰዓት ስሇ ተቃረበ ተዯሰት፡፡ 

ከአንተ በስተቀር ከላሊ ከማንም ጋር የሰማዕትነትን ፅዋ ሇመጋራት አሌመርጥም፡፡ ይህ የሰጠሁህ 

ተስፊ የሚፇጸም መሆኑን እርግጠኛ ሁን፤ “(ድ.ብ. ገጽ 505-6) ብል ባብ ሲናገረው ያየው ሕሌም 

አስዯሰተው፡፡ በራዕዩ እርግጠኛነትም እስከ መጨረሻው ተማምኖ፣ ሇዙህ ዕዴሌ በቃ፡፡  

በነጋታው ባብ ሇፀሏፉው ምክር ሲሰጥ በነበረበት ወቅት፣ የበኞች አሇቃ መጥቶ በመሃሌ 

አቋረጣቸው፡፡ ባብ ግን የጀመረውን ሥራ ሇመጨረስ እንዱችሌ፣ አንዴ አፌታ እንዱታገሰው 

ጠየቀው፡፡ በኛው ግን መነሣትና መሄዴ እዲሇበት ሲያስገዴዯው፤ ባብ እንዱህ አሇ፡፡  

“ሇእርሱ ሇማሇት የፇሇግሁትን ነገር በሙለ ከመናገሬ በፉት፤ ዜም ሉያሰኘኝ የሚችሌ ምንም 

ኃይሌ የሇም፡፡ የዓሇም ህዜቦች እንዲለ በእኔ ሊይ ቢነሱብኝም፤ እስከ መጨረሻው ቃሌ ዴረስ ሃሳቤን 

ከመግሇጽ ሉያግደኝ አቅም አይኖራቸውም፡፡ “ (ድ.ብ. ገጽ 509)  

ከአንዴ እሥረኛ÷ የበኞች አሇቃ ይህንን ሲሰማ ተገረመ፡፡ ግን አስገዴድ ባብን ወሰዯው፡፡ ያ 

ወጣትም ከእርሱ ጋር ወዯ ሦስቱ ዲኞች ተወሰዯ፡፡ በአንገታቸው ሊይ በታሠረው ሰንሰሇት ሊይ ረጅም 

ገመዴ ቀጥሇው፣ ከመንዯር ወዯ መንዯር፣ ከገበያ ወዯ ገበያ፣ ተዋርዯው እንዱታዩ ይጎትቷቸው 

ነበር፡፡ ባብን ይሰዴቡት፣ ይረግጡትና ይተፈበት ነበር፡፡ ከሁሇት ሺህ ዓመት በፉት በክርስቶስ ሊይ 

የተፇጸመው በዯሌ፣ በእርሱ ሊይ ተዯገመ፡፡ 

ቀዯም ሲሌ በዙያ ከተማ ውስጥ ሲያሌፌ፣ የታብሪዜ ነዋሪዎች ያከበሩትንና ያዯነቁትን 

ያህሌ፤ በዙያን ወቅት ግን፣ የእግዙአብሔር ሰው ሉሆን አይችሌም ብው ተናገሩ፡፡ ይህም 

የክርስቶስን ታሪክ ያስታውሰናሌ፡፡ አንዴ እሁዴ፣ ሆሳእና የዲዊት ሌጅ… ብሇው በሳምንቱ ግን 

እንዱሰቀሌ ያሰሙትን ጩኸት ይመስሊሌ፡፡ 

ሦስቱም ዲኞች ቄሶች ነበሩ፡፡ እንርሱም ባብን ሇማየት አሌፇሇጉም፣ አሌዯፇሩምም፡፡ የሞት 

ቅጣት እንዱፇጸምበት የፇረሙትን ብያኔ፣ በውጭ በአሽከሮቻቸው አማካይነት ሰጡት፡፡ “ወዯ እኛ 

አታምጣው፣ “(ድ.ብ. ገጽ 510) አለት፤ የበኞችን አሇቃ፡፡ ትዕዚዘን ተቀብል፣ ቅጣቱን 

ሇሚያስፇጽመው ሇኮልኔሌ ሳም ካን፣ አስረከባቸው፡፡ 

ኮልኔሌ ሳም ካን በእስረኛው ፇገግታ፣ የተረጋጋ ሁኔታና መሌካም ጠባይ ተነካ፡፡ ወዯ 

እርሱም ሉቆጣጠረው በማይችሇው ኃይሌ ተሳበ፡፡ ይህም ወጣት ቅደስ ሰው መሆኑ ስሇ ተሰማውና 

ስሇ ተረዲ፣ የዙህ ወጣት ሕይወት በእርሱ ትዕዚዜ ማሇፌ፣ ከአምሊክ ንዴ ቁጣና ቅጣት 
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እንዯሚያዯርስበት አመነ፡፡ ጭንቀቱንና ፌርሃቱን ሉቆጣጠር ስሊሌቻሇ፣ ወዯ ባብ ቀርቦ ፣ “እኔ 

የክርስትና እምነት ተከታይ ነኝ፤ ምንም ክፈ ስሜት በአንተ ሊይ የሇኝም፡፡ የአንተ መንስዔ የእውነት 

መንስዔ ከሆነ፣ ዯምህን ከማፌሰስ ግዳታ ራሴን ነፃ ሇማዴረግ አስችሇኝ፤ “ አሇው፡፡ ባብም እዱህ 

በማሇት አጽናናው፤ የተሰጠህን ትዕዚዜ ተከተሌ፤ ሃሳብህ ቅን ከሆነ፤ ሁለን ቻዩ ከጭንቀትህ 

ሉያሊቅቅ ይችሊሌ፡፡” (ድ.ብ. ገጽ 512)  

ከዙያም የሞት ቅጣቱን ሇማስፇጸም፣ በአጥሩ ዯጃፌ መቃን ሊይ ምሥማሮች እዱተከለ፣ 

ሳም ካን አ፡፡ በምሥማሮችም ሊይ ባብና ያ የተመረጠ ወጣት፣ በገመዴ እንዱጠሇጠለ ተዯረገ፡፡ 

ከአሥር ሺህ ሰዎች በሊይ በአጥሩ ሊይ፣  በአጥሩ ዘሪና በቤቶች ጣሪያ ሊይ ሆነው ይመሇከቱ ነበር፡፡  

ሳም ካን ነገሩ እንዯማይቆም በመገንብና፣ እንዱሁም የዙህ ንጹህ ሰው ሕይወት፤ በእርሱ 

ትዕዚዜ ማሇፌ የእግዙኣብሔር ፇቃዴ ነው በማት እያነ፤ የግዴያውን ፌርዴ ሇማስፇጸም፣ በሠሌፌ 

ሇቆሙት ወታዯሮች የተኩስ ትዕዚዜ ሰጠ፡፡ በሦስት ረዴፌ የነበሩት ወታዯሮች በየተራ ተኮሱ፡፡ 

ከሰባት መቶ ሃምሣ ጠብ መንጃዎች የፇሇቀው ጪስ፣ አካባቢውን አጨሇመው፡፡ ተመሌካቹም 

በጉጉት ሲጠባበቅና የጪሱ ዯመና ሲወገዴ፤ ሉያምኑት የማይችለትን ነገር አዩ፡፡ የታሠሩበት 

ገመዴ ተበጣጥሶ፣ ወጣቱ ምንም ሣይነካው ቆሟሌ፡፡ ባብ ግን በዙያ ቦታ አሌነበረም፡፡ ያ ሁለ 

ተመሌካች ተገረመ፣ ተዯነቀ፣ ግራም ተጋባ፡፡ “ባብ ከዓይናችን ተሠወረ! እርሱ ነፃ ወጣ! ይህ 

ተአምር ነው! ሇካስ እርሱ የእግዙአብሔር ሰው ነበረ! የእግዙአብሔርን ሰው እየገዯለ ነው! (ድ.ብ. 

ገጽ 513) የሚለት ጩኸቶች ከየአቅጣጫው ተሰሙ፡፡ ያ ሁለ ተመሌካችም ባብ ወዯ ሰማይ 

እንዲረገ አስተጋባ! 

በኞችም የተፇጠረ ተአምር እንዲሌነበረና፣ ገመደን የበጣጠሱት የጥይቶች ብዚት እንዯ 

ነበረ፣ የተሰበሰበውን ህዜብ ሉያስረደ ሞከሩ፡፡ የተሰጠው ማብራሪያ ብቻ ሣይሆን ማስፇራራት 

ጭምር ነበር፡፡ በተመሌካቹ ፉት ግን፣ የተዯረገው ሙከራ ዋጋ አሌነበረውም፡፡ ባብን ሇመፇሇግ 

የተዯረገው መሯሯጥ በአጭር ጊዛ ውስጥ አበቃ፡፡ ያ ንግግሩን ያቋረጠው የበኞች አሇቃ፣ ቀዯም 

ሲሌ ከወሰዯበት ክፌሌ፣ ባብ ሇፀሏፉው የመጨረሻውን መሌእክት ሲናገር አገኘው፡፡  

ባብም ፇገግታ በማሣየት፤ “ንግግሬን ጨርሻሇሁ፣ አሁን የአንተን ኃሊፉነት ሌትወጣ 

ትችሊሇህ፤“ (513) አሇው፡፡ ይህም ሰው በጣም ተረበሸ፤ ባሇፇው ሲወስዯው ባብ የተናገራቸው ቃሊት 

በጆሮው ይዯውለና በአእምሮው ይጉሊለ ጀመር፡፡ በመሆኑም÷ ኃሊፉነቱን ሇመወጣት ፇቃዯኛ 

አሌሆነም፡፡ ሥራውን በፇቃደ ሇቀቀ ከዙያም ከባብ ጠሊቶች ጋር የነበረውን ግንኙነት አቋረጠ፡፡  

ሳም ካን ፇዜዝ ቀረ፡፡ ከዙያ በኋሊ በባብ ሊይ የተፇረዯውን ቅጣት ሇማስፇጸም፤ እርሱም ሆነ 

ወታዯሮቹ እንዯማይሣተፈ ተናገረ፡፡ “ሕይወቴን እንን የሚጠይቅ ቢሆን፣ ይህንን ሥራ እንዯ ገና 

አሌሞክረውም፡፡ “ እርሱ ግዲጁን የፇጸመ መሆኑን በመናገር፣ ወታዯሮቹን ይዝ ተመሇሰ፡፡ (514)  
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ከዙያም በኋሊ ላሊ አዚዤ ኃሊፉነቱን ተቀብል ቅጣቱን ሇማስፇጸም ተጋጀ፡፡ ባብና ያ ወጣት 

በተጋጀው መቃን ሊይ እንዯገና ታሠሩ፡፡ ወጣቱም ራሱን በባብ ዯረት ሊይ በማዴረግ፣ 

የመጀመሪያውን የጥይት ውርጅብኝ ተቀባይ ሇመሆን እንዱችሌ በመጠየቁ ተፇቀዯሇት፡፡ 

ወታዯሮችም ሉተኩሱ ሲጋጁ፤ ባብ የመጨረሻውን ንግግር አዯረገ፡፡ “ጠማማ ትውሌዴ 

ሆይ፤ በእኔ ብታምኑ ኖሮ የዙህን ወጣት፣ ዯረጃውም ከብዘዎቻችሁ የበሇጠውን፣ የእርሱን 

አርአያነት በተከተሊችሁና፣ እያንዲንዲችሁም በፇቃዯኝነት ፣ በእኔ መንገዴ ራሳችሁን በሰዋችሁ 

ነበር፡፡ እኔን የምታውቁበትን ቀን ይመጣሌ፤ ነገር ግን÷ በዙያን ቀን ከእናንተ ጋር መኖሬ ያበቃበት 

ይሆናሌ፤“ (514) አሊቸው ፡፡  

የተኩሱ ትዕዚዜ ተሰጠ፡፡ የጥይቶች ናዲ ተሰማ፡፡ የባብና የዙያ ቅደስ ወጣት አካሊት 

በጥይቶች ብዚት ተበጣጠሱ፣ ተዋሃደ፡፡ እሇቱም እ.ኤ.አ ሏምላ 9 ቀን 1850፣ ከቀኑ ስዴስት ሰዓት 

ሊይ ነበር፡፡ ወዱያውኑ ታይቶ የማይታወቅ አውል ነፊስ ተነሳ፡፡ ከተማይቱን አጨሇማት፡፡ ከባዴ 

የመሬት መንቀጥቀጥ ብዘ ሕይወትና ንብረት አወዯመ፡፡  

ያ ቅደስ ወጣት፣ ያ መሇኮታዊ ነቢይ፣ ያ የአምሊክ ክስተት፣ ያ ሇጌታ በር ከፊችና፣ ያ 

ራሱን የቻሇ የእግዙአብሔር መሇእክተኛ፤ በዙህ ሁኔታ ኢራንን በአዱስ ትህርት አጥሇቅሌቆ፣ 

ያመጣው አዱስ ትምህርት ሇዓሇም በሙለ እንዯሚዲረስ ተንብዮ፣ የትንሳኤን መንፇሳዊነትና 

ትክክሇኛ ትርጉሙን አስጨብጦ፣ የእውነተኛ ሕይወትን መንፇሳዊነት አረጋግጦና አሳምኖ፣ በብዘ 

ሺህ የሚቆጠሩ ሰማዕታትን አፌርቶና አስመዜግቦ፣ የሰማዕትነትን ክብር ተቀበሇ፡፡ ያመጣውን 

ትምህርት ትክክሇኛነት፣ የተሌእኮውን መሣካት፣ የሚጠበቀው የእግዙአብሔር መሌእክተኛን 

መገሇጽ ቅርበትና የራዕዩን ታሊቅነት በአዯባባይ፣ ከአሥር ሺህ ሕዜብ በሊይ በተሰበሰበበት፣ 

በተአምራዊ ትርኢት፣ በንጹህ ዯሙ መፌሰስ አረጋገጠ፡፡  

ሇሙሊ ሁሴን ማንነቱን ሲገሌጽ የተሇኮሰውና የተቀጣጠሇው የሰዯዴ እሳት፣ በአጭር ጊዛ 

ውስጥ የኢራንን አገር በሙለ አነዯዯው፡፡ በአምሊክ ፌቅር የሰከሩ ወዲጆቹና አማኞቹ፣ አዱሱን 

ወንጌሌ በማስተማር ፌሌሚያ ሊይ ውዴ ሕይወታቸውን በዯስታ ሇገሱ፡፡ በሼክ ታባርሲ÷ ቁደስና 

ባቡ‟ ሌ-ባብ÷ እንዱሁም ሰባት የሕያው ፉዯሊትና ላልች ከሦስት መቶ ከሚበሌጡ ጓዯኞቻቸው 

ጋር በጭካኔ ተጨፇጨፈ፤ የተረፈትም የክህዯት ሰሇባ ሆኑ፡፡ በአገሪቱ የታወቀው ምሁርና ሉቅ፣ 

የንጉሱ መሌእክተኛ፣ ቫሂዴ፣ ከላልች በሺህ ከሚቆጠሩ ወዲጆቹ ጋር፣ በናይሪዜ በሚገንን 

መንገዴ አሇቁ፡፡ የባብን ተወዲጅ አጎትና ቁርባን አሉን ጨምሮ፣ በቴህራን ሰባቱ ሰማዕታት፣ 

የጌታቸውን ተሌእኮ ትክክሇኛት፣ የሞትን ፅዋ በመጨሇጥና ስማቸውን የመናት ማሇፌ የጊዛ 

አጋጣሚዎች በማይዯመስሱት በወርቅ ቀሇም በማስመዜገብ፣ የሇዓሇም ሕይወትን አክሉሌ 

ተቀዲጁ፡፡ 

የባብ ተከታዮች ግዴያ፣ ጭፌጨፊና እሌቂት በዙህ አሊበቃም፡፡ በንዢን ሁጃት፣ ታዋቂ፣ 

የተከበረና የንጉሱ ተወዲጅ፣ የባብን ግሌጸት ከተቀበሇ ጀምሮ ከማስተማር ያሌተቆጠበው፣ ከዙያ 
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አምሊክ በጥበቡ ካጋጀሊቸው የሥቃ ግብዢ አሌተነፇገም፡፡ በእውቀትዋ የተዯነቀችውን፣ 

በእምነትዋ ጠንካራ፣ በአነጋገርዋ አሳማኝና፣ እንዱሁም የጌታዋን መርኆ÷ የሴቶችን ነፃነትና 

እኩሌት ያወጀችውን ታሂሬን፣ ይህ የግዴያ መቻ በውበትዋና በፆታዋ ምክንያት አሊነሊትም፡፡  

ከሁለም በሊይ፣ የባብን እምነት አንዴ አንቀጽ በማንበብ የተቀበሇውን፤ ታሂሬን ከጠሊቶችዋ 

ጭካኔ ያዲናትን፣ የባዲሽትን ስብሰባ ያጋጀውን÷ የመራውንና ያስተናገዯውን፣ በዙህ ስብሰባ ሊይ 

ሇእያንዲንደ የስብሰባው ተካፊይ አዱስ ስም የሰጠውን፣ በስብሰባው ወቅት÷ በየዕሇቱ አዲዱስ 

መሌእክቶች በመግሇጽ፣ የአማኞችን መንፇስ ያዯሰውንና እምነታቸውን ያጠናከረውን፣ የባብን 

እምነት በተወሇዯበት አካባቢዎች በማስተማር ብዘ ምእመናን ያፇራውን፣ በላልች የኢራንና 

የኢራቅ ከተሞች በመዋወር፣ አዱሱን ወንጌሌ ሇሁለም ያዲረሰውን፣ ባሃ‟ኡ‟ሊህን ራሱን÷ ይህ 

እግዙአብሔር የዯገሠው የእሌቂትና የሥቃይ ማዕበሌ ሉያሌፇው አሌቻሇም ፡፡  

እንዯዙህ ያለ ቅደሳን፣ አዋቂዎች፣ ቆራጦችና የማይናወጥ እምነት የነበራቸውን 

ሰማዕታትና ተከታዮች አፌርቶ፤ የተገሇጸበትን ተሌእኮ አሳክቶ፤ ሇሚመጣው ሇታሊቁ 

የእግዙአብሔር መሌእክተኛ በር ከፌቶና የሰዎችን ሌቦች አጋጅቶ፤ የተሳሳተ አምሌኮትን ጣዖታዊ 

አመሇካት ሰባብሮ፤ የር÷ የፆታና የሃይማኖትን ሌዩነቶች መሠረት ንድና አፇራርሶ፤ በቅጽበት 

ሇሚገሇጸው፣ ሇእግዙአብሔር ክብር መንገደን ሇቀቀ፡፡ በእርሱ ግሌጸት ከሚያምኑት መካከሌ 

ቀዲሚው እርሱ እንዯሚሆን አረጋገጠ፡፡ ሇእርሱም ሲሌ ውዴ ሕይወቱን ሇመሰዋት ፇቀዯ፡፤ በዙህ 

ሁኔታ÷ በተሇወሇዯ በሰሊሣ አንዴ ዓመቱ፣ ሃይማኖቱን በገሇጸ በስዴስት ዓመቱ፣ ሏምላ ጠኝ ቀን 

ሺህ ስምንት መቶ ሃምሣ፣ ከቀኑ በስዴስት ሰዓት፣ ከአሥር ሺህ ሕዜብ በሊይ በተሰበሰበበት አዯባባይ 

በብዘ ጥይቶች ተዯብዴቦ÷ የተነበየውንና የናፇቀውን የሰማዕትነትን ውዴ ተቀዲጀ፡፡  
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-20- 

የትንቢት መፇጸም 

 

  የተነገረሇት ትንቢት፡፡ 

1.የመን ትንቢት፡- የመኑ ትንቢት የሚፇጸመው፣ እ.ኤ.አ በ1844፤ ወይም በእስሌምና መን 

አቆጣጠር በ1260 እንዯሚሆን፤ በስላት ተዯርሶበታሌ፡፡ ይህም ሁሇት የጊዛ ትቢቶችን 

ያመሇክታሌ፡፡ ትንቢቶቹም የሚከተለት ነበሩ፡፡ 

“… ስሇ ወትሩ መሥዋዕት÷ መቅዯሱና ሠራዊቱም ይረገጡ ንዴ.. እስ መቼ ይሆናሌ?... እስከ 

ሁሇት ሺህ ሦስት መቶ ማታና ጥዋት (ዓመት) ዴረስ ነው፤ ከዙያ በኋሊ መቅዯሱ ይነጻሌ፤ ..” 

(ዲንኤሌ 8፡12-14)  

ይህ ትንቢት በሏዋርያት ስሇዲግም መምጣቱ ሇክርስቶስ የቀረበሇትን ጥያቄና እርሱም የሰጠውን 

መሌስ ይመሇከታሌ፡፡ (ማቴዎስ 24፡3፤ 24፡15) 

 “በመቅዯሱ ውጭ ያሇው እዴሞ ሇአሕዚብ ተሰጥቷሌ፡፡ እነርሱም አርባ ሁሇት ወር (1260 

ቀን/ዓመት) የተቀዯሰችውን ከተማ ይረግጧታሌ፡፡ “ (ራዕይ 11፡2)  

ይህ ትንቢት ፣ ሏዋርያት ሇጠየቁት (ለቃስ 21፡7)፤ ክርስቶስ መሌሱን በለቃስ 21፡24፤..የኣሕዚብ 

መን እስኪፇጸም ዴረስ … የሚሇውን ይመሇከታሌ፡፡ 

ላሊው የጊዛ ትንቢት የወንጌሌ ሇዓሇም መሰበክ (ማቴዎስ 24፡14) ነው፡፡ ይህም ከ1844 በፉት 

ሇዓሇም መዲረሱን በዜርዜር፣ “በንገረን፣ ክፌሌ አንዴ”፣ በሚገባ ተተንትኗሌ፡፡  

2. የሚገሇጽበት አገር፡- በመጨረሻው መን እግዙኣብሔር ዘፊኑን በኤሊም ይተክሊሌ፤ ማሇትም 

በዙያ አገር ይገሇጻሌ ፡፡ (ኤርሚያስ 49፡38-39)፡፡ ከምሥራቅ እንዯሚመጣ፤ (ማቴዎስ 24፡27፤ 

ሕዜቅኤሌ 43፡1-6፤ ዲንኤሌ 12፡1) የሚመጣው ከእስራኤሌ ምሥራቅ መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ 

3. ስሙ፡- የትውሌዴ ስሙ አሉ መሀመዴ ሲሆን፤ ሲቀባ የአምሊ መሌእክተኛ መሆኑን ሲያውጅ 

ግን፤ „ባብ‟ (በር) በማሇት መሰየሙ፣ የስሙን ትንቢት መፇጸም ያመሇክታሌ፤ እውነተኛ እረኛ 

በበሩ በኩሌ ይገባሌ፡፡ 

“በበሩ (በባብ በኩሌ) የሚገባ እውነተኛ እረኛ ነው፡፡ “ ሇእርሱ፣ ሇእረኛው (ሇታሊቁ የእግዙአብሔር 

መሌእክተኛ)፣ በረኛው (ባብ) ይከፌትሇታሌ፡፡ (ዮሏንስ 10፡1-3) 
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ባብ= ክርስቶስ= የእግዙአብሔር ክብር በሦስቱም ሊይ ያረፇው አንዴ የአምሊክ መንፇስ ነው፡፡ 

ስሇዙህ ሦስቱም አንዴ ናቸው፡፡ “… የእግዙኣብሔር ክብር ወዯ ምሥራቅ በሚመሇከት በር ወዯ 

መቅዯሱ ገባ፡፡ “ (ሕዜቅኤሌ 43፡1-6)፡፡ 

እረኛውና የእግዙአብሔር ክብር አንዴ መሆናቸውን፣ በእነዙህ ሁሇት ጥቅሶች አማካይነት 

ማገናብ ይቻሊሌ ምክንያቱም÷ በበር የሚገባው “እውነተኛ እረኛ” እንዯሆነ በማቴዎስ ስናይ፤ 

በሕዜቅኤሌ ዯግሞ፣ የእግዙአብሔር ክብር ወዯ ምሥራቅ በሚመሇከት በር ወዯ መቅዯሱ እንዯ ገባ 

እናያሇን፡፡ እውነተኛ እረኛ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ነው፡፡ ይህ የእግዙአብሔር ክብር ዯግሞ፣ 

ሰው መሆኑንና በሰዎች መካከሌ ሇሇዓሇም ዘፊኑን እንዯሚተክሌ ይኸው ጥቅስ ይናገራሌ፡፡ 

የእግዙኣብሔርን ዘፊን የሚተክሌ የእግዙአብሔር መሌእክተኛ ሲሆን፣ እርሱም የእግዙአብሔር 

ክብር ነው፡፡  

ስሙን በሚመሇከት አንዴ የሚያስዯንቅ ትንቢት ፌጻሜ እናያን፡፡ በራዕይ ሊይ ስሇሁሇቱ 

ነቢያት ሲናገር፤ “በዴናቸው ሇሦስት ቀን ተኩሌ፣ “ (1260 ቀን ወይም ዓመት) (ራዕይ 11፡3) 

እንዯሚቆይ፤ “ ከሦስት ቀን ተኩሌ በኋሊ ከእግዙአብሔር የወጣ የሕይወት መንፇስ ገባባቸው፤ 

በእግሮቻቸው ቆሙ… “ (ራዕይ 11፡11) በማሇት ያብራራሌ፡፡ የነቢያት በዴን ማሇት ያመጡት 

ሃይማኖት ሇ1260 ዓመት አማኞቹ መንፇሳዊ ትምህርቱን ረስተውና ትተው፣ ሥርዓቱን ብቻ 

ሇማስመሰሌ የሚከተለ መሆናቸውን ያመሇክታሌ፡፡ እነዙህ ነቢያትም መሀመዴና አሉ መሆናቸውን 

በንገረን ክፌሌ አንዴ ውስጥ አይተናሌ፡፡  

አሁን ዯግሞ፣” ከእግዙኣብሔር የመጣ የሕይወት መንፇስ (የ) ገባባቸው፣” አሉ መሀመዴ 

(ባብ) እና መሀመዴ አሉ (ቁደስ) ናቸው፡፡  የመጀመሪያው ትንቢት፣ ከክርስቶስ ሌዯት ከስዴስት 

መቶ ዓመት በኋሊ፤ ሁሇተኛው ትንቢት ዯግሞ÷ ከሺህ ስምንት መቶ ዓመት በኋሊ ተፇጸሙ፡፡ 

የመኑ ትክክሇኛነትና የስማቸው መገጣጠም፣ የአምሊክን ትንቢት በትክክሌ መፇጸም ያረጋግጣሌ፡፡ 

ዓይን ያሇው ሁለ ሇማየት እንዯሚችሌ ያስረዲሌ፡፡ ውብ ዴንቅ የአምሊክ ሥራ! 

4. የተከታዮቹ መከራ መቀበሌ ÷- የባብን ሃይማኖት በመቃወም፣ ቤተ ክህነትና መንግሥት 

በመተባር፣ ተከታዮቹን አሳዴዯዋሌ፣ አሥረዋሌ፣ ገርፇዋሌ፣ አሰቃይተዋሌ፣ ገዴሇዋሌ፡፡  

“… ወዯ ሸንጎ አሳሌፇው ይሰጡአችኋሌ፣ በምኩራብም ትገረፊሊችሁ፣ ምሥክርም 

ይሆንሊችሁ ንዴ፣ ስሇ እኔ በገዡዎችና በነገሥታት ፉት ትቆማሊችሁ፡፡ (ማርቆስ 13፡9፤ ማቴዎስ 

24፡9፤ ለቃስ 21፡12)  

በዙህ መጽሏፌ ውስጥ፣ ስሇ ባብ መታሠር፣ መገረፌና በመጨረሻም መገዯሌ፤ እንዱሁም 

ስሇ አማኞቹ የማስተማር እንቅስቃሴና ያስመገቡትን ዴሌ ስገሌጽ፤ በአንጻሩ ዯግሞ÷ 

የዯረሰባቸውን ሥቃይ አስከፉነቱን፤ የተፇጸመባቸውን ግዴያ ግናኝቱን፤ ከሞሊ ጎዯሌ 

ገሌጫሇሁኝ፡፡ ይህም ትንቢት ተፇጽሟሌ፡፡  
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5. ከአምሊክ የመነጨ እውቀት፡- የባብ እውቀት ከመሇኮታዊ ባሕሪው የመነጨነና በአምሊክ 

የታዯሇው እንጂ፣ ከትምህርት ቤት የተገኘ እንዲሌነበረ፤ አስተማሪው መሌሰው ሇአጎቱ በሰጡት 

ወቅት የተናገሩት ቃሌ ይመሰክራሌ፡፡ አስተማሪው ከእዚ ሰባት ዓመት ካሌሞሊው ሕፃን መማር 

እንጂ፤ እርሱን ሇማስተማር እንዯማይችለ መናገራቸው በቂ ማስረጃ ነው፡፡  

ከዙህም በሊይ፤ በቅዴስናቸው የታወቁ፣ በመንፇሳዊ እውቀታቸው የተራቀቁ፣ በአገሪቱ 

ሕዜብ የተዯነቁና የተወዯደ፣ በባሇ ሥሌጣኖች የተከበሩና በንጉሱ የተሸሇሙ ሉቃውንትና 

የሃይማኖት መሪዎች፣ በግንባራቸው በመዯፊት ሇእርሱ መስገዲቸውና በእርሱም አምነው ውዴ 

ሕይወታቸውን መሰዋታቸው፤ ወሰን ስሇላሇው እውቀቱና የመሇወጥ ኃይለ በቂ ምስክሮች ናቸው፡፡ 

እርሱም ያመጣው ትምህርት፣ ሕይወት የሚሰጥ፣ መንፇስ የሚያዴስ፣ ነፌስን የሚያዴንና 

የእግዙኣብሔርን ፀጋ የሚያጎናጽፌ መሆኑን የእነዙህ ቅደሳን ሰዎች ሥራ ይመሠክራሌ  

ስሇዙህ ስሇ ትንቢት በትክክሌ መፇጸም፣ ምንም ዓይነት ጥርጣሬ ከቶ ሉኖር እንዯማይችሌ፤ 

ዓይን ያሇው ያያሌ፣ ጆሮ ያሇው ይሰማሌ፣ አእምሮ ያሇው ያስተውሊሌ፣ ሌብ ያሇው ያፇቅራሌ፣ 

እምነት ያሇውም ያምናሌ፡፡  
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-21- 

የንጉሱ መቁሰሌ፣ የባቢዎች መጨፌጨፌ 

 

የባብ መገዯሌና የተከታዮቹ መጨፌጨፌ፣ የተረፈትን ባቢዎች አስዯነገጣቸው፣ 

አስፇራቸው፣ አሸበራቸው፣ እንዱሁም ግራ አጋባቸው፤ አንዲንድቹም አስቆጣቸው፡፡ ይህንን ፌትሕ 

አሌባ ውሳኔ የሰጠና ÷ ወዲጆቻቸው በጭካኔ÷ እንዯ ቅጠሌ እንዱረግፈና ጌታቸውም እንዱገዯሌ 

ያዯረገ፣ ራሱ ንጉሡ መሆኑን በማመን ሁሇት ባቢዎች የበቀሌ ሴራ ጠነሰሱ፡፡ ተንኮሊቸውንም ከግቡ 

ሇማዴረስ ያወጡት እቅዴ ሰንካሊ እንዯነበረ የሚያሳየው፣ ሉጠቀሙበት የመረጡት መሣሪያ 

ተሌካሻነት ነበር፡፡ እቅደም ከጅምሩ እንዯሚከሽፌ ግሌጽነቱ በኋሊ በገሃዴ ወጣ፡፡ ይህም ሥራ 

የአዋቂና የጤናማ ሰው እንዲሌነበረ አያከራክርም፡፡ 

አንዴ ቀን÷ ንጉሱ ከቴህራን ከተማ ውጭ ሇእረፌት፣ በክብር ብ ታጅቦ በመጓዜ ሊይ 

እንዯነበረ፣ በወፌ መግዯያ ጥይት እነዙህ ሞኝና ተስፊ ቢስ ወጣቶች ንጉሡን ያቆስለታሌ፡፡ አንደ 

አጃቢዎችን አሌፍ በመሄዴ ንጉሡን ከፇረስ ሊይ ጎትቶ በመጣሌ በጎራዳ ሉሰይፇው ሲሞክር፣ 

በወታዯሮቹ ወዱያውኑ ተገዯሇ፡፡ አከሊቱን ሇሁሇት ከፌሇው በከተማው በር መግቢያ በግራና በቀኝ 

ሰቀለት፡፡ ከእርሱ ጋር ያሴረው ሁሇተኛውና ላልች ጓዯኞቻቸው ተመሳሳይ እጣ ዯረሰባቸው፡፡  

ይህ ዓይን ያወጣ ዴፌረት ንጉሡን አናዯዯው፣ ወታዯሮችን አስዯነገጣቸው፣ ቀሳውስቱን 

በመሊ አስቆጣቸው፡፡ ይህ በንጉሡ ሊይ የተዯረገው የግዴያ ሙከራና የዴርጊቱ ሕገ ወጥነት፣ 

ከሚገባው ቅጣት በሊይ ምሊሹን ማግኘት እንዲሇበት ጩኸቱ አስተጋባ፡፡ በተሇይ የንጉሡ እናት 

ይህን ስትሰማ እንዯ እብዴ አዯረጋት፡፡ ተንኮለንም የጠነሰሰው ባሃ‟ኡ‟ሊህ ነው ብሊ በንዳት÷ 

በፈከራና በጥሊቻ በመናገር፤ እንዱገዯሌ ሇጠቅሊይ ሚኒስትሩ በጥብቅ አሳሰበችው ፡፡  

በንጉሡ መቁሰሌ ምክንያት በባቢዎች ሊይ የዯረሰውን ግፌ÷ መሰዯዴ÷ መታሠር÷ 

መገዯሌና መጨፌጨፌ ከበፉቱ የከፊ እንዯ ነበር፣ አንዲንዴ ሁኔታዎችን በአጭሩ ሇመግሇጽ 

እወዲሇሁ፡፡ ስንንስ ባቢዎችን ቀርቶ፣ ማንም ሰው አንዴ ባቢ ያሌሆነ ጠሊቱን፣ “ይህ ባቢ ነው፣  “ 

ብል ቢጠቁም÷ የመገዯሌ እዴለ በጣም የቀሇሇ ነበር፡፡ የነበረው በጭካኔ አሰቃይቶ መግዯሌ፣ 

በፌጹም ታይቶም ሆነ ተሰምቶ አይታወቅም፡፡ 

አንዴ የአውስትርያ ዛጋ፣ ድክተር ፓሊክ የሚባሌና የሻሁ (የንጉሡ) ሏኪም የነበረው ብዘ 

መጽሏፌትን ጽፎሌ፡፡ በተሇይ ባቢዎችን በሚመሇከት፣ የጻፊቸው ነገሮች በሙለ ከአንዴ ላሊ 

ጓዯኛው፣ ከካፕቴን (ሻምሌ) ጉሞኤንስ ከሚባሇ የንጉሡ መኮንን ያገኘው ትክክሇኛ መረጃ ነበር፡፡ 

መኮንኑም በሁሇተኛው ዯብዲቤ ሊይ እንዱህ በማሇት ይጽፊሌ፡፡   “….የአውሮፓን ሌብና ግብረ 

ገብነት የምታወቅ ወዲጄ ሆይ ተከተሇኝ፣ የእነዙያ ዓይኖቻቸው ተነቁረው የሚወጡት፣ የተቆረጡ 

ጆሮዎቻቸው ያሇወጥ ወዱያውኑ ዴርጊቱ እንዯ ተፇጸመ እንዱበለ የሚገዯደት፣ በኢሰብአዊ ጭካኔ 
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ጥርሶቻቸው የሚረግፈት፣ …በመድሻ … ጭንቅሊቶቻቸው የሚወቀጡት፣ ወይም እነዙያ ያሌታዯለ 

ተሰቃዮዎች፣ … በዯረቶቻቸውና በትከሻዎቻቸው ሊይ በሳንጃ ጉዴጓዴ በመማስ፣ በቁስልቻቸው 

ውስጥ የተቀጣጠለ ጧፍችን ሰክተው ባዚሩን (ገበያውን) እንዱያበሩ፤.. የሚዯረጉትንና ላልችን 

የጭካኔና የሚገንኑ ትርኢቶችን ከገሇጸ በኋሊ፤ በሃን ስሜት፤ “የጻፌኩትን እንዯ ገና መሌሼ 

ሳነበው፣ በጣም ተወዲጅ አውስትርያችን ውስጥ ከአንተ ጋር ያለት፤ የዙህን ስእሊዊ መግሇጫ 

እውትነት ይጠራጠራለ፣ እኔንም አጋንነሃሌ ብሇው ይወቅሱኛሌ፣ የሚሇው ሃሳብ ያስጨንቀኛሌ፡፡ 

ምን አሇበት እግዙአብሔር፣ ይህንን ሇማየት ባሌኖርኩ ነበር! ነገር ግን÷ በሙያዬ ኃሊፉነት፣ 

በተዯጋጋሚ፣ በብዚት በተዯጋጋሚ፣ ያሌታዯሌኩ የእነዙህ አስከፉ ዴርጊቶች ምስክር ነበርኩ፡፡ 

አዲዱስ የጭፌጨፊ ትርኢቶችን እንዲይ፣ በአሁኑ ጊዛ ከቤቴ አሌወጣም፡፡ ባቢዎች በዙህ ሁኔታ 

ከተገዯለ በኋሊ፣ አከሊታቸው ሇሁሇት ተከፌል፣ በከተማው በር በግራና ቀኝ ይሰቀሊሌ፤ ወይም 

ተጥል የውሾችና የቀበሮዎች ምግብ ይሆናሌ፡፡ … “ በሇማት ጻፇ፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 606-7) 

በዙያን ጊዛ በተመሳሳይ ጭካኔ ከተገዯለትና ከታወቁት ባቢዎች መካከሌ አንደ ሃጂ 

ሱላይማን ካን፣ የንጉሱ የታወቀ የጦር አዚዤ ሌጅ ነበር፡፡ አባቱ ባሇው ሥሌጣንና ታዋቂነት፣ 

እንዱሁም እርሱ በነበረው ተወዲጅነት፤ በንጉሡ የግዴያ ሙከራ ሴራ ውስጥ አሇመሳተፈ 

ከተረጋገጠ በኋሊ፤ እምነቱን ከካዯ እንዱሇቀቅ ትእዚዜ ተሰጥቶ ነበር፡፡ ከህ “ከተሳሳተ” መንገደ 

እንዱመሇስም፣ ብዘ ሌመና፣ ማባበሌና ማስፇራራት ተዯርጎበት ነበር፡፡ 

ሃጂም፤ “ንጉሡ÷ ግርማዊነታቸው ታማኝነትን÷ ታዚዤነትንና ትክክሇኛነትን 

ከአሽከሮቻቸው ሉጠይቁ ይችሊለ፤ በሃይማኖታቸው እምነት ውስጥ ጣሌቃ ሇመግባት ግን መብት 

የሊቸውም፤” አሇ፡፡ (ድ.ብ ገጽ 620)፡፡ ንጉሱም ሲሰማ ተቆጣ፤ እምነቱን ካሌካዯም እንዱገዯሌ ወሰነ፡፡ 

“በዯም ሥሮቼ ውስጥ የሕይወት ዯሜ ትርታ እስከ ቀጠሇ ዴረስ፤ በምንም መንገዴ 

ሇተወዲጄ ያሇኝን እምነት አሌክዴም፡፡ ይህቺን ዓሇም፣ የአማኞች አዚዤ (አሉ)፣ በጥንብ የመሰሊት 

ከሌቤ ፌሊጎት ከቶ ሌትዯሌሇኝ አትችሌም፡፡” ( ድ.ብ. ገጽ 617) 

ጠኝ ጉዴጓድች በአከሊቱ ሊይ በሳንጃ ተማሱ፡፤ ጠኝ ሻማዎች በጉዴጓድች ተሰኩ፡፡ 

ጠኙም ተቀጣጠለ፡፡ ከዙያም በወታዯሮች ታጅቦ፣ በሰሌፌና በታምቡር፣ ቀጥ ብል በተረጋጋ 

አቁዋምና በፇገግታ፣ ሉያየው የመጣውን ሕዜብ እየመራ ቅጣቱ ወዯሚፇጸምት አካባቢ አመራ፡፡ 

አንዲንዳ በጉዝው መካከሌ እየቆመና የሚከተሇውን ተመሌካች እያየ፤ “የክብርን ውዴ 

ሇመቀዲጀት ስጓዜ፣ ዚሬ ካጀበኝ የበሇጠ ግርማና ሞገስ ምን አሇ! በአፌቃሪዎቹ ሌቦናዎች ውስጥ 

ይህን የመሰሇ ፌቅር ያቀጣጠሇውንና፤ ከነገሥታት ሥሌጣን የሊቀውን ኃይሌ ሇእነርሱ ሉያዴሌ 

የቻሇው ባብ የተከበረ ይሁን፤” እያሇ ባብን ያወዴስ ነበር፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 619)  

በዯስታ ሲፇሇቀሇቅ በኛው በማየቱ፤ “ሇመሰዋት እንዱህ የምትጓጓ ከሆነ፣ ሇምን 

አትዯንስም?” አሇው፡፡ ሃጂ ሱላማንም በመጨፇር ብዘ ግጥሞችን ዯረዯረ፡፡ በእግዙአብሔር ፌቅር 
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የሰከረ ሰው፣ በተወዲጁ ጌታው እግር ሊይ የሚጥሇው ጭቅሊቱን ይሁን መጠምጠሚያው መሆኑን 

መሇየት እንዯማይችሌና እንዯማያስፇሌገው፤ በግጥም ገሇጸሇት፡፡  

“ይህ ሱላማን÷ አሁን እናንተ የእሳትና የዯም ሰሇባ ሆኖ ከፉት ሇፉታች የምታዩት፤ እስከ 

ቅርብ ጊዛ ዴረስ፣ ዓሇም ሉያዴሇው የቻሇውን ረዴኤቶችና ፀጋዎች፣ ሲዯሰትባቸው አሌነበረምን? 

ምን ይሆን ይህንን ምዴራዊ ክብር እንዱተውና በእርሱ ምትክ ይህን የመሰሇ አስከፉ ውርዯትንና 

ታሊቅ ስቃይን እንዱቀበሌ ያዯረገው?” በማሇት ጠየቀ ፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 620)  

ሇሁሇት ሉሰነጥቁት ሲጋጁም ሳይፇራ፣ይህንን ጥቅስ በማዛም፣ ሰውነቱን ረጋሊቸው፡፡ 

“ይህ አካሌ ምንም ዋጋ ሳይኖረው ተይዞሌ፣ 

የጀግና ሰው መንፇስ የምዴርን ቤት ይንቃሌ፣ 

ሽቱ የጠጅ ሣር፣ ወይም አበባ ጉዜጓዜ ይመስሌ፣ 

ሳንጃና ሰይፌ በአስክሬን ሊይ ያብረቀርቃሌ፡፡” (621) 

በዙህ ሁኔታ ላሊው ታዋቂ ባቢ፣ ሇጌታው ሕያው ጧፌ በመሆን፤ በእምት ኃይሌ እሳት 

የማቃጠሌ ባሕሪውን የተነፇገ መሆኑን በማስመስከር፣ በአዯባባይ፣ የሰማዕትነትን ክብር ተቀዲጀ፡፡ 

“የባቢዎችን ታሪክ በዯም የተነከሩ ገጾች፣ የሚያሸበርቅ የጀግንነት ትረካ አብረቅርቆታሌ፣” 

ብሇው ታሊቁ የእንግሉዜ ታሪክ ፀሏፉ፣ ልርዴ ኩርዝን፣ ፔርሺያ ኤንዴ  ፔርሺያን ኰዌስሽንስ፣ 

ቮ 1. ገጽ 50፤ በተባሇ መጽሏፊቸው ቢጽፈ አያስዯንቅም፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 621) 
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-22- 

የበሃ‟ኦ‟ሊህ መታሠር፣ ግሌጸትና ግዝት  

በንጉሡ ሊይ የተዯረገው የግዴያ ሙከራ ከመከሰቱ በፉት፤ ባሃ‟ኦ‟ሊህ በኢራቅ አዱሱን 

ወንጌሌ በማስተማርና በማስፊፊት ሥራ ሊይ ነበር፡፡ በዙያን ወቅትም የጠቅሊይ ሚኒስትር ሇውጥ 

ተዯርጓሌ፡፡ አዱሱ ጠቅሊይ ሚኒስትር፣ እርሱ ከመሾሙ በፉት የተፇፀመው ጭፌጨፊና ግዴያ 

የባቢዎችንን እንቅስቅሴ ሉገታ ወይም በአገሪቱ የተፇጠረውን አሇመረጋጋት ሉያበርዴ እንዯተሳነው 

በማመን፣ በመንግሥትና በባቢዎች መካከሌ ሰሊም ሇመፌጠር አሰበ፡፡ 

በሕይወት ከነበሩት ታዋቂ የባብ ተከታዮች ሌቆ የሚታየው÷ ባሃ‟ኦ‟ሊህ መሆኑን 

በመገንብ፣ ወዯ ቴህራን እንዱመጣ የተሇየ የግብዢ ዯብዲቤ ጻፇሇት፡፡ ዯብዲቤው ሲዯርሰው፣ 

ባሃ‟ኦ‟ሊህ ከኢራቅ÷ እምነቱን ሲያስተምርና፣ ባቢዎችን ሲያጠናክር÷ ሲያጽናናና ሲያበረታታ 

ከነበረበት አገር፤ ወዯ ኢራን ሇመመሇስ በዜግጅት ሊይ ነበር፡፡ ቴራህን ሲዯርስም÷ በጠቅሊይ 

ሚኒስትሩ ወንዴም መሌካም አቀባባሌ ተዯረገሇት፣ የሚኒስትሩ የራሱ የክብር እንግዲ መሆኑን 

በመግሇጽ፣ መሌካም መስተንግድ እንዱያዯርግሇት፣ ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወንዴሙን አው፡፡ 

የከተማው ባሇ ሥሌጣኖች፣ መንንትና መሳፌንት እርሱን ሇማየትና ምክሩን እንዱያካፌሊቸው 

ይጎርፈ ስሇ ነበር፣ በዙያው ሇአንዴ ወር ያህሌ ተስተናገዯ፡፡  

ይህ የግዴያ ሙከራ ሲዯረግ፣ ባሃ‟ኦ‟ሊህ በጠቅሊይ ሚኒስትሩ ማረፉያ፣ በአንዱት ትንሽ 

መንዯር ውስጥ ነበር፡፡ አስተናጋጁ÷ የጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወንዴም ግን ከንጉሡ ጋር ነበር፡፡ እርሱም 

የንጉሡን እናት ቁጣ በቅርብ ስሊየ፣ በባሃ‟ኦ‟ሊህ ሊይ ሉዯርስ ይችሊሌ ብል የገመተው አዯጋ የከፊ 

መሆኑን በመገንብ፤ ነገሩ እስኪበርዴ ዴረስ፣ ባሃ‟ኡ‟ሊህ ሇጊዛው እንዱሰወር መሌእክተኛ ሊከበት፡፡ 

የሚረዲውም ታማኝ ወዲጁን ዲረገሇት፡፡ 

ባሃ‟ኦ‟ሊህ ግን ይህንን ሃሳብ አሌተቀበሇም፡፡ በነጋታው በፇረሱ ተቀምጦ ንጉሡ ወዲሇበት 

ከተማ ጉዝውን ጀመረ፡፡ ከመዴረሱ ቀዯም ሲሌ የሩሲያ ላጋሲዮን÷ አማቹ የሚሠራበት ክሌሌ 

ዯረሰ፡፡ ባሃ‟ኦ‟ሊህን የሚያውቀው ሰው አይቶት ስሇ ነበር፣ እየሮጠ በመሄዴ ሇባሇ ሥሌጣኖች 

ነገራቸው፡፡ የባሃ‟ኦ‟ሊህ መምጣት መኮንኖቹን አስገረማቸው፤ ንጉሡ ራሱ ሲሰማ በዴፌረቱ ተዯነቀ፤ 

ምክንያቱም የወንጀለ ቀንዯኛ መሪ ተብል የተከሰሰው እርሱ መሆኑን ስሇሚያውቅ ነበር፡፡ 

ከዙያም የመንግሥት ወታዯሮች በመምጣት ይው ወሰደት፡፡ ባድ እግሩንና የራሱን ቆብ 

በመግፇፌ፤ በእግሩ ያንን ሁለ ረዤም ጉዝ፣ በጠራራ ፀሏይ  በማጣዯፌ ወዯ ታወቀው 

የወንጀሇኞች፣ “ሲያቻሌ” ተብል የሚጠራው፣ የእሥር ቤት ወሰደት፡፡ ወዯ እሥር ቤቱ ሲጠጉ 

አንዱት አሮጊት ባሃ‟ኦ‟ሊህን ሌትመታው ዴንጋይ አንስታ፣ ያጣዴፈት ስሇ ነበር፣ ሌትዯርስበት 

ስሊሌቻሇች፤ “በሰማዕታት ንጉሥ፣ ይህንን ዴንጋይ በፉቱ ሊይ እንዴሇትመው ዕዴሌ እንዴትሰጡኝ 

እማጠናችኋሇሁ፣” አሇች፡፡ ባሃ‟ኦ‟ሊህ ም ሇበኞች፤ “ይህች ሴት እንዴትቀየም ማዴረግ የሇባችሁም፡፡ 
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በእግዙአብሏር ፉት የሚያስመሰግን ተግባር ነው ብሊ የምታስበውን አትከሌክሎት፤” በማሇት፣ 

አሮጊትዋ ፌሊጎትዋን እንዴትፇጽም ፇቀዯሊት፡፡ የሇጋሦች ሇጋሥ፣ ሇሕይወቱ እንን አሌሳሳም ! 

(ድ.ብ. ገጽ 607-8)  

ይህ የእስር ቤት÷ ቀዯም ሲሌ ሇህዜብ መታጠቢያ የሚያገሇግሌ የውሃ ማጠራቀሚያ ነበር፡፡ 

የከፈ ወንጀሇኞች የሚታሰሩበት ወህኒ ቤት፣ መስኮት ያሌነበረው፣ ቅዜቃዛው አጥንት ሰብሮ 

የሚገባና፣ “ያ በተባይ የተወረረና የዙያ ጨሇማ መኖሪያ ክርፊቱ፣ እዙያ እንዱሰቃዩ 

የተፇረዯባቸውን መንፇስ ሇመስበር በቂ ነበር፡፡” ሇሦስት ቀኖች ምግብ ሆነ ውኃ አሌቀመሰም፤ 

ወይም እንቅሌፌም በዓኑ አሌዝረም ፡፡ (ድ.ብ. ገጽ 608)  

በዙያ የግዴያ ሙከራ ምክንያት ብዘ ባቢዎች ተጨፇጨፈ፤ በተሇይ በቴህራን ከእርሱ ጋር 

ስሇታሰሩት፣ ባሃ‟ኦ‟ሊህ እንዯሚከተሇው ይናገራሌ፡፡ “በዙያ በማይረሳ ዓመት÷ ቴህራንን 

ባተራመሰው ማዕበሌ፤ እዙያ የተመቱት ሁለ፣ በሲያቻሌ የእሥር ቤት ጓዯኞቻችን ነበሩ፡፡ 

እግሮቻችን በእግር ብረት፣ በአንገቶቻችን ዘሪያ የሚግዘ ሰንሰሇቶች ታሥረው፤ እኛ ሁሊችንም 

በአንዴ ክፌሌ ውስት ታጎርን፡፡ የምንተነፌሰው አየር በሚከረፊ ሽታ ተሞሌቷሌ፤ የምንተኛበት 

ወሇሌ ዯግሞ በቆሻሻ ተሸፌኗሌ፣ በተባይም ተወርሯሌ፡፡ ምንም የብርሃን ጨረር ያንን የወረርሺኝ 

ወህኒ ቤት፣ ሰርስሮ ሉገባም ሆነ÷ ወይም በረዶማ ቅዜቃዛውን ሉያሞቅ አይችሌም፡፡ በሁሇት ረዴፌ 

እየተያየን እንዴንቀመጥ ተዯረገ፡፡ በየምሽቱ በጋሇ ስሜት የሚያዛሟቸው ጥቅሶችን እዱዯጋሙ 

አስተማርናቸው፡፡ አንደ ረዴፌ፣ „ሇእኔ እግዙአብሔር ያረካኛሌ፤ እርሱም በእውነትም ሁለን አርኪ 

ነው፤‟ ሲሌ፤ ላሊው ረዴፌ ዯግሞ፤ „ተማማኙ በእርሱ ይተማመን፣‟ በማሇት ይመሌሳሌ፡፡ የእነዙህ 

የሚያስዯስቱ የዜማሬ ዴምፆች፤ በየዕሇቱ እስከ ንጋት ዴረስ መዯወሊቸውን ይቀጥለ ነበር፡፡ 

(የዴምፁ) ማስተጋባት ወህኒ ቤቱን ያዲርሰዋሌ፣ የግንቡን ግርጋድዎቹ ሌቆ በመውጣት፤ እኛ 

ከታሠርንበት እምብዚም ቤተ መንግሥቱ ሇማይርቀው፣ ሇናሲሪ‟ዴ-ዱን ሻህ ጆሮዎች ይዯርሳሌ፡፡ 

„ይህ ዴምፅ ምን ማሇት ነው?‟ ብል እንዯጠየቀ ይነገራሌ፡፡ „ባቢዎች በእሥር ቤት ውስጥ 

የሚምሩት መዜሙር ነው፣‟ ብሇው ይመሌሱሇታሌ፡፡ “ 

አንዴ ቀን ንጉሡ ሇእስረኞች ምግብ ሊከሊቸው፡፡ የነበሩበት ችግር፣ ምግቡን ሇመብሊት 

ጥቂቶችን አጓጉቷቸው ነበር ፡፡ ነገር ግን ባሃ‟ኦ‟ሊህ “ይህንን ችሮታ ሇእርስዎ እንመሌሳሇን፤ ካሇዙህ 

ስጦታ ችግሩን ሌንወጣው እንችሊሇን፤” ብል ሇበኞች ነገራቸው፡፡ በእውነተኛ አሌበገር ባይነት 

ያንን አሳዚኝ ችግር “የእስር ጓዯኞቹ” እንዯ ተቋቋሙት በዜርዜር ይናገራሌ፡፡  

“በየዕሇቱ ጠባቂዎቻችን ወዯ ክፌሊችን በመግባት፣ የአንደን ጓዯኛችንን ስም ጠርተው፣ ወዯ 

መሰየፉያው ቦታ ተነስቶ እንዱከተሊቸው ያዘታሌ፡፡ እንዳት ባሇ ጥዴፉያ፣ ስሙ የተጠራው ሇዙያ 

አሳዚኝ ጥሪ ይመሌሳሌ! ከሰንሰሇቶቹ ተሊቅቆ፣ ሉቆጣጠረው በማይችሇው ፌሥሏ፣ ሌል በእግሩ 

ይቆምና ወዯ እኛ ቀርቦ ያቅፇናሌ፡፡ በወዱያኛው ዓሇም የሇዓሇማዊ ሕይወት እውነተኛነት 

እናጽናናዋሇን፤ እንዱሁም ሌቡን በተስፊና በዯስታ ሞሌተን፣ የክብርን ውዴ እንዱቀዲጅ 
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እናሰናብተዋሇን፡፡ በየተራ ላልች የእሥር ጓዯኞቹን ያቅፌና ሇመሞት … ሳይፇራ ይሄዲሌ፡፡ (ድ.ብ 

ገጽ 632-33)  

እያንዲንደ ባቢ ሲገዯሌ፣ እንዳት በዯስታ ሳያማርር ወዯ ሇዓላም ቤቱ እንዯሚከንፌ፣ 

ሁሌ ጊዛ በኞች መጥተው እንዯሚነግሩት በመጥቀስ፤ ባሃ‟ኦ‟ሊህ  ከእርሱ ጋር በሰንሰሇት ቁራኛ 

ታስሮ የነበረውን ባቢ የመጨረሻውን የምዴራዊ ሕይወት እንዯሚከተሇው ይገሌጻሌ፡፡  

“አንዴ ሇሉት÷ ከመንጋቱ በፉት፣ ከእኛ ጋር በሰንሰሇት ተቆራኝቶ በነበረው፣ በሚርዚ 

አብደ‟ሌ-ቫሃብ--ኢ- ሺራዙ÷ ተቀሰቀስን፡፡ እርሱም ቀዯም ሲሌ፣ ካዙማዮን ትቶ ወዯ ቴህራን እኛን 

ተከትል መጣ፤ እዙያም ተይዝ ወዯ እሥር ቤት ገባ፡፡ ነቅተን እንዯ ሆነ በመጠየቅ፣ ህሌሙን 

ይነግረን ጀመር፡፡ „እኔ ዚሬ ሇሉት÷ ውበቱና ስፊቱ ወሰን በላሇው ህዋው ውስጥ ሳንዢብብ ነበር፡፡ 

ወዯ ፇሇግሁበት በሚወስደኝ ክንፍች ወዯ ሊይ የተመጠቅሁ ይመስሇኛሌ፡፡ የሚያፇነዴቅ ዯስታ 

ነፌሴን ሞሊው፡፡ በዙያ በተንጣሇሇ ህዋው ውስጥ፣ ሌገሌፀው በማሌችሇው ፌጥነትና ቅሌጥፌና 

በረርኩ‟፡፡ እኛም፤  „ሇዙህ ሃይማኖት ራስህን ሇመሰዋት፣ ዚሬ ተራው ያንተ ነው፡፡ እስከ መጨረሻው 

ብርቱና ጽኑ ሇመሆን ያብቃህ፡፡ ከዙያም በዙያ ባሇምከው ወሰን በላሇው ህዋው ውስጥ፣ የማይሞት 

ግዚትን በተመሳሳይ ፌጥነትና ቅሌጥፌና በማቋረጥ መጨረሻ የላሇውን አዴማስ በተመሳሳይ ዯስታ 

ታያሇህ‟፤ ብሇን መሇስንሇት ፡፡ 

“በዙያን ዕሇት ጥኋት÷ በኛው ወዯ ክፌሊችን ሲገባና የአብደ‟ሌ-ቫሃብን ስም ሲጠራ 

ተሰማ፡፡ ሰንሰሇቶቹን በመወርወር ብዴግ ብል ተነሳ፤ እያንዲንደን የእሥር ጓዯኞቹን አቀፇ፤ 

እንዱሁም እኛን በማቀፌ፣ ወዯ ሌቡ በፌቅር በክንድቹ (አቅፍ) አስጠጋን፡፡ በዙያን ወቅት÷ 

የሚያዯርገው ጫማ እንዲሌነበረው አየን፡፡ የእኛን ጫማ በመስጠት፣ የማበረታቻና የማጽናኛ 

የመጨረሻ ቃሊት ተናግረነው፤ ሰማዕትነትን ወዯሚቀበሌበት ሥፌራ ሸኘነው፡፡ በኋሊም የሞት 

ቅጣቱን የፇጸመው በኛ÷ ወዯ እኛ በመምጣት፤ ያ ወጣት ያሣየውን መንፇስ÷ በሚያስዯስት 

ቋንቋ አወዯሰው፡፡ ይህ በኛ ራሱ ይህን ምሥክርነት በመስጠቱ፣ እግዙአብሔርን እኛ እንዳት በብዘ 

አመሰገንነው! (ድ.ብ. ገጽ 633-34) 

ይህ አሰቃቂና ግናኝ ጭፌጨፊ የንጉሡን እናት አሊረካትም፡፡ የእርስዋ ፌሊጎት ባሃኦሊህ 

እንዱገዯሌ ነበር፡፡ እርስዋም ሆነች ላልች ባሇ ሥሌጣኖች፣ እንዱሁም የሃይማኖት መሪዎች፣ 

የመሇኮት ምስጢራዊ ጥበብ ምን እንዯሚሰራ አሊወቁም፡፡ 

ባሃኦሊህ በዙህ እሥር ቤት በነበረበት ወቅት ራዕይ ተገሇፀሇት፡፡ 

ባቢዎችን በሙለ እምታቸውን ካሌካደ እንዯሚገዯለ ሲጠይቁና፤ ከዙያም የተነሣ 

ሲጨፇጭፎቸው፣ ባሃኦሊህን በሚመሇከት ግን፣ ትኩረታቸውና ጥረታቸው፣ ንጉሡን ሇመግዯሌ 

በተሞከረው ወንጀሌ፣ ተሣታፉ መሆን አሇ መሆኑን ሇማጣራት ነበር፡፡ 
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በወንጀለ ተሣታፉ እንዲሌበረ ግሌጽ ነበር፡፡ ባሃ‟ኡ‟ሊህ በሤራው ተሳትፎሌ ብል 

እንዱጠቁመው ጉቦ የተሰጠውና፤ ይህንን የእርሱን ፌሊጎት ባያሟሊ የሚገዯሌ መሆኑ ጥብቅ 

ማስጠንቀቂያ የተሰጠው፤ በተዯጋጋሚ ባሃ‟ኡ‟ሊህ ፉት ቀርቦና አይቶ፤ እርሱ ከተሣታፉዎች 

እንዲሌነበረ መሰከረ፡፡ የሚዯንቀው ነገር ግን፣ ይህ ሰው ባቢዎችን ብቻ ሣይሆን፤ ላልችን ሏብታም 

የሆኑትን የእስሌምና ሃይማኖት ተከታዮችን፣ ጉቦ ሰጥተው ከሞት እንዱዴኑ† „ባቢዎች ናቸው‟ 

ብል የሚያጋሌጥ ነበር፡፡ 

ከሁለ የበሇጠው ዴንቅ የአምሊክ ምሥጢርና ጥበብ ግን ላሊ ነበር፡፡ ከባሃ‟ኡ‟ሊህ ጋር 

የታሠሩትን ባቢዎች፣ እምነታቸው ካሌካደ እንዱሰቃዩና እንዱገዯለ ሲዯረግ፤ እርሱን ግን÷ 

በወንጀለ መሣተፌ አሇመሣተፈን በማጣራት ሇመፌታት ማሰባቸው ነበር፡፡ ይህ በእርግጥም 

መሇኮታዊ ተአምር ነበር፡፡ ማንስ የአምሊክን ፇቃዴ ሉሇውጥ ይችሊሌ? ማንስ የእርሱን ተሌእኮ 

ግቡን ሣይመታ ሉያስቀር ይችሊሌ? ባሃ‟ኡ‟ሊህ ነፃ ወጣ ! ታሊቁና ቅደስ ተሌእኮው ተገሇጸሇት፡፡ 

በዙህ እሥር ቤት በግናኝ ሥቃይ ሊይ በነበረበት ወቅት፣ ሇባሃ‟ኡ‟ሊህ መሇኮታዊ ተሌእኮው 

እንዯ ተገሇጸሇት፣ እንዯሚከተሇው ይናገራሌ፡፡ 

“አንዴ ሇሉት በህሌም እነዙህ የተከበሩ ቃሊት ከየአቅጣጫው ተሰሙ፡- „በአንተነትህና 

በብዕርህ÷ በእውነቱ ዴሌ አዴራጊ እናዯርግሃሇን፡፡ በአንተ ሊይ ስሇ ዯረሰብህ ሁለ አትን፣ ወይንም 

አትስጋ፣ ምክንያቱም አንተ ከአዯጋ ተጠብቀሃሌና፡፡ ብዘ ሣይቆይ÷ እግዙአብሔር የምዴርን 

ሏብቶች ያስነሳሌ፡- ሰዎች አንተን ስሇ አንተነትህና ስሇ ስምህ የሚያግዘህ፣ በእርሱም (በስምህ) 

አማካይነት እግዙኣብሔር እርሱን ያውቁትን የሰዎች ሌቦች ያዴሳሌ፡፡ !” (ጎዴ ፓስስ ባይ/ጎፓባ/ 

ገጽ 101)  

እጅግ በጣም ታሊቁ መንፇስ÷ በዴንግሌ አምሣያ እንዯ ተገሇጠሇት ባሃ‟ኡ‟ሊህ 

እንዯሚከተሇው ያብረራሌ ፡፡  

“በስቃይ ተከብቤ እንዯ ነበርኩ፣ እጅግ በጣም የሚያስዯንቅ÷ እጅግ በጣም ጣእም ያሇው 

ዴምፅ ከራሴ በሊይ ሲጣራ ሰማሁ፡፡ ፉቴን ሳዝር÷ የጌታዬ የማስታወሻ ስም በአካሌ የሆነች ዴንግሌ 

በፉቴ፣ በአየር ሊይ ቆማ አየሁ፡፡ እርስዋም በነፌስዋ እጅግ ከመዯሰትዋ የተነሳ፤ ፉትዋ 

በእግዙኣብሔር መሌካም ዯስታ ጌጥ አበራ፤ ጉንጮችዋ በመሀሪ ኩለ ብሩህነት ፊመ፡፡ በሰማይና 

በምዴር መካከሌ፣ የሰዎችን ሌቦችና አእምሮዎች የማረከውን ጥሪ ታሰማ ነበር፡፡ የእኔን ነፌስና 

የእግዙኣብሔር የተከበሩ አገሌጋዮችን ነፌሶች ያስዯሰተውን ዛና፣ ሇሁሇቱም ሇውስጣዊውና 

ሇውጫዊው ህሊዌዬ ታካፌሇኝ ነበር፡፡ ወዯ ግንባሬ በጣትዋ እያመሇከተች፤ ሁለንም በመንግሥተ 

ሰማይ ውስጥ ያለትንና ሁለንም በምዴር ሊይ ያለትን እንዱህ በማሇት ተናገረቻቸው፤ 

„በእግዙአብሔር! ይህ የዓሇማት እጅግ በጣም ተፇቀረው ነው፤ ነገር ግን÷ እናንተ አትረደም፡፡ 

ሌትገነቡ ብትችለስ፣ የእግዙአብሔር ውበት በመካከሊችሁ፣ የእርሱ የሌዕሌናው ስሌጣን 

በውስጣችሁ፣ ይህ ነው፡፡ ከእነዙያ ከሚያስተውለት ከሆናችሁ፣ በግሌጸትና በፌጥረት መንግሥታት 
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ውስጥ፣ የእግዙኣብሔር ምስጢርና የእርሱ ሏብት፣ የእግዙኣብሔር ሃይማኖትና የእርሱ ክብር ይህ 

ነው፡፡‟ ” (ጎፓባ ገጽ 102-103) 

በዙህ የስቃይ ወህኒ ቤት፣ የሰውን ር ነፃ ሇማውጣት፤ የአምሊክ ራዕይ ሇባሃ‟ኡ‟ሊህ 

ተገሇጸሇት፡፡ በዙህ አስከፉ ሥፌራ፣ ሇሰው ር ዯስታ የሚሰጠው መንስዔ ተከሰተ፡፡ በዙህ ሇሙታን 

የተጋጀ እሥር ቤት፣ የሇዓሇም ሕይወት ምንጭ ፇሇቀ፡፡ በዙያ በዴቅዴቅ ጨሇማ ወህኒ ቤት፣ 

የሇዓሇማዊ ብርሃን ጮራውን ፇነጠቀ፡፡ በዙህ ወቅት የነበረውና በዙያን መን የገነነው የዓሇም 

ሥርዓት መናጋት ጀመረ፡፡ 

“የዓሇም ሚዚን፣ በዙህ ከሁለም በሊይ ታሊቅ፣ በዙህ አዱስ የዓሇም ሥርዓት የንዜረት ኃይሌ 

ተናግቷሌ፡፡ መሰለን ሟች ዓይኖች ከቶ አይተውት በማያውቁት÷ በዙህ ሌዩ፣ በዙህ ዴንቅ ሥርዓት 

ኃይሌ አማካይነት፤ በሥርዓት የነበረው የሰው ር አኗኗር ተገሇባብጧሌ፡፡” (ባሃ‟ኡ‟ሊህ ፣ ግሉኒንግስ 

ገጽ 136)  

“.. መጪው ትውሌዴ በእሌሌታ የሚቀበሇውና÷ አሁንም ሉቆጠሩ የማይችለ ተከታዮች 

ያወቁት፤ ዲኛ÷ ሕግ ሰጪና የሰው ርን በመሊ አዲኝ፤ ዓሇምን በመሊ አዯራጂ፤ የሰውን ሌጆች 

አስተባባሪ፤ ሇረጅም ጊዛ የተጠበቀውን ሺህ ዓመት መራቂ፤ አዱስ „ኩሇንተናዊ ዐዯት‟ ጀማሪ፤ 

እጅግ በጣም ታሊቁን ሰሊም አስፊኝ፤ የእጅግ በጣም ታሊቁ ፌትህ ምንጭ፤ የጠቅሊሊው የሰው ር 

ብስሇት አዋጅ አውጪ፤ የአዱስ ዓሇም ሥርዓት ፇጣሪና፣ የዓሇምን ሥሌጣኔ አነቃቂና መሥራች፣” 

ሆኖ ይህንን ታሊቅና ቅደስ ተሌእኮ እንዱሸከም መመረጡ፣ በዙያ እስር ቤት ተገሇጸሇት፡፡ (ሾጊ 

ኤፇንዱ፣ ጎፓባ ገጽ 93-4)  

ባሃ‟ኡ‟ሊህ ከእሥር ቤት ተፇታ፡፡ ነገር ግን÷ በኢራን አገር እንዱቆ የአምሊክ ፇቃዴ 

አሌነበረም፡፡ የኢራን መንግሥት ባሇ ሥሌጣኖችና የሃይማኖት መሪዎች፣ ባሃ‟ኡ‟ሊህን የጎደ 

መስሎቸው፣ ከአገር እንዱጋዜ አዯረጉት፡፡ ከዙያም ከነቤተ-ሰቡ በክረምት፣ በቂ የጉዝ አስፇሊጊ 

ነገሮችንና ተሟሊ ስንቅ ሳይኖራቸው ወዯ ኢራቅ፣ በመንግሥት ወታዯሮች ታጅበው ተጋዘ፡፡ ሇሰው 

ር ዯህንት፣ ብሌፅግናና ሰሊም፣ እግዙአብሔር የሊከውን የእውቀትና የሥሌጣኔ ብርሃን 

ወዯሚገሌጽበት ምዴር በግዴ ተሰዯዯ፡፡ የኢራን ባሇ ሥሌጣኖችም ሣያውቁት የእግዙአብሔርን 

ትንቢቶች ሇማስፇጸም አይነተኛ መሣሪያ ሆኑ፡፡  
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እውነተኛ ተመራማሪ 

 

“ወንዴሜ ሆይ! እውነተኛ ተመራማሪ” በመናት ወዯ ሸመገሇው (ወዯ አምሊክ) እውቀት 

በሚያመራው መንገዴ፣ የፌሇጋ እርምጃ ሇመውሰዴ ሲወስን፤ ከሁለ አስቀዴሞ፣ የአምሊክ ግሌጸት 

ውስጣዊ ምሥጢራት መቀመጫ የሆነውን ሌቡን ከሚያጨሌም የተገበየ የእውቀት አቧራና፣ 

ከሚሰነሩ ሰይጣናዊ ከንቱ ሃሳብ ማህዯሮች ሁለ ማጽዲት አሇበት፡፡ የተወዲጁ ሊቂ ፌቅር መቅዯስ 

የሆነውን ሌቡንም፣ ከእያንዲንደ ርኩሰት ማጽዲት፤ ነፌሱንም ከውኃና የሸክሊ አፇር ከሆነው ሁለ፤ 

ከጥሊ መሳይና ከሚያሌፈ ነገሮች ቁራኛነት ማሊቀቅ አሇበት፡፡ ምንም ዓይነት፣ የፌቅርም ሆነ  

የጥሊቻ ርዜራዤ በዙያ አንዲይቀር፣ ሌቡን በሚገባ ማጽዲት ይገባዋሌ፤ ካሇዙያ፣ ያ ፌቅር በጭፌን 

ወዯ ስህተት ይመራዋሌ፤ ወይም ያ ጥሊቻ ከእውነቱ ያርቀዋሌ፡፡ በዙህ ቀን፣ አብዚኛው ሕዜብ 

እንዱህ ባሇው ፌቅርና ጥሊቻ ምክንያት፤ እንዳት የማይሞተውን ፉት (ከማየት) እንዯተነፇገ፤ 

እንዳትስ ከመሇኮታዊ ምሥጢሮች ማህዯሮች  (ከሆኑት) መንገዴ ስቶ በጣም እንዯራቀ፤ 

በመርሳትና በስህተት ምዴረ በዲ ውስጥ፣ እንዳትስ ያሇ እረኛ እንዯሚንከራተት፣ አንተው ራስህ 

ታያሇህ፡፡ 

 

ያ ተመራማሪ፣ ሁሌ ጊዛ፣ መተማመኑን በእግዙአብሔር ሊይ ማዴረግ አሇበት፤ የምዴርን 

ሕዜቦች መተው አሇበት፤ ከትቢያ ዓሇም ራሱን ማሊቀቅና፣ የጌቶች ጌታ የሆነውን፣ እርሱን አጥብቆ 

መያዜ አሇበት፡፡ ከማንም በሊይ ራሱን ከፌ ሇማዴረግ ከቶ መሻት የሇበትም፡፡ ማንኛውንም ትእቢትና 

ከንቱ ውዲሴን የመሻት ቅሪት፣ ከሌቡ ጽሊት ሊይ ማንጻት አሇበት፤ ከግለ ፌሊጎት መሊቀቅና፣ 

በትዕግሥት ሊይ መጣበቅ፤ ዜምተኛነትን ማክበርና ከፌሬ ቢስ ንግግር መቆጠብ አሇበት፡፡ 

ምክንያቱም፣ ምሊስ የሚያበግን እሳት፤ ትርፌ ንግግርም የሚገዴሌ መርዜ ነውና፡፡ ቁሳዊ እሳት 

አካሌን ይፇጃሌ፤ የምሊስ እሳት ግን፣ ሁሇቱን ሌብንና ነፌስን ያወዴማሌ፡፡ የመጀመሪያው፣ (ቁሳዊ 

እሳት) ኃይለ የሚቆየው ሇአጭር ጊዛ ብቻ ነው፤ ሁሇተኛው ግን መዘ ሇምዕተ ዓመታት 

ይቀጥሊሌ፡፡ 

 

ሏሜት የሌብን ብርሃን ስሇሚያጨሌምና፣ የነፌስንም ሕይወት ስሇሚያጠፊ፤ ያ 

ተመራማሪ፣ ሏሜትን እንዯ ከባዴ ስህተት መቁጠርና፣ ራሱን ከክሌለ ማራቅ አሇበት፡፡ በትንሹ 

መርካትና፣ ከተዚባ ፌሊጎት ሁለ ነፃ መሆን አሇበት፡፡ የእነዙያን ዓሇምን የተውትን ሰዎች ወዲጅነት 

እንዯ ብርቅዬ መንከባከብና፣ ከጉረኞችና ከዓሇማውያን ሰዎች መራቅንም እንዯ ትሌቅ ጥቅም 

መቁጠር አሇበት፡፡ በየዕሇቱ ጎሕ  ሲቀዴ ከአምሊክ ጋር መነጋገር፤ በሙለ ነፌሱም፣ የተወዲጁን 

ፌሇጋ ሣይታክት መቀጠሌ አሇበት፡፡ እያንዲንደን የተዚባ ሃሳብ፣ ፌቅር በተመሊበት ስሙን 

በመጥራት ነበሌባሌ ማቃጠሌና፤ ከእርሱም በስተቀር ላሊውን ሁለ በመብረቅ ፌጥነት ማሇፌ 

አሇበት፡፡  የተቀማውን መርዲት አሇበት፤ ሇዴሆችም ሌግሥናውን ምን ጊዛም መንፇግ የሇበትም፡፡ 

ርኅራኄን ሇእንስሳት ማሣየት አሇበት፤ የመናገር ኃይሌ ሇተሰጠው ሇወገኑ፣ ሇሰውማ፣ ምን ያህሌ 

ከዙያ የበሇጠ (መሆን አሇበት)፡፡ ሇተወዲጁ ሕይወቱን አሳሌፍ ሇመስጠት ማመንታትም ሆነ፤ 
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የሕዜቡ ተቃውሞ ከእውነት እንዱያሸሸው መፌቀዴ የሇበትም፡፡ ሇራሱ የማይመኘውን ሇላልች 

መመኘት፤ የማይፇጽመውንም ቃሌ መግባት የሇበትም፡፡ ከክፈ አዴራጊዎች ጓዯኝነት በሙለ ሌቡ 

መራቅና፣ ኃጢአታቸውም እንዱሠረይሊቸው መጸሇይ አሇበት፡፡ ሇኃጢአተኛው ይቅርታ ማዴረግ 

አሇበት፤ በዜቅተኛነቱ ሁኔታ ከቶ መናቅ የሇበትም፤ ምክንያቱም የራሱ መጨረሻ ምን እንዯሚሆን 

የሚያውቅ ማንም የሇምና፡፡ ስንት ጊዛ ነው፣ ኃጢአተኛ በመሞቻቸው ሰዓት የእምነትን ቁም ነገር 

በመያዜና፣ ሞት አሌባውን ጠበሌ በመጨሇጥ ወዯ ሊይኛው ነዋሪዎች የበረረ! ስንት ጊዛ ነው፣ 

የተካነ አማኝ ዯግሞ፣ በነፌሱ ማረጊያ ሰዓት፣ በመቀመቅ እሳት ውስጥ የወዯቀው! 

 

እነዙህን አሳማኝና ሚዚናዊ ንግግሮች የመግሇጽ ዓሊማችን፣ ከአምሊክ በስተቀር ላሊውን 

ሁለ እንዯ ጊዛያዊ እንዱያይና፤ የስግዯት ሁለ ዓሊማ ከሆነው፣ ከእርሱ  በስተቀር ላልችን ነገሮች 

ሁለ ፌጹም እንዲሌነበሩ  እንዱቆጥራቸው፣ በተመራማሪው ሊይ (እውነቱ) እንዱሰርጽ ሇማዴረግ 

ነው፡፡ 

 

እነዙህም ከተከበሩት ባሕሪያት መካከሌ ከፉልች ናቸው፤ መንፇሳዊ አእምሮ ሇታዯለትም 

የጥራት መሇኪያ መሆናቸው ነው፡፡ እነርሱም ቀዯም ሲሌ፣ በመዯምረ ሠናይ እውቀት መንገዴ 

ስሇሚጓዘ መንገዯኞች፣ ተፇሊጊ  መመኛዎች ጋር ተያይው ተጠቅሰዋሌ፡፡ የተሊቀቀው ተጓዤና 

ቅን ተመራማሪ፣ እነዙህን ተፇሊጊ ሁኔታዎች ካሟሊ በኋሊ፣ ከዙያ በኋሊ ብቻ፣ እውነተኛ ተመራማሪ 

ተብል ሉጠራ ይችሊሌ፡፡ በዙህ ጥቅስ ውስጥ የተሰነረውን፤ “ሇእኛ ጥረቶችን የሚያዯርግ፣” 

የሚሇውን ሁኔታ ሲያሟሊ፤ “እኛም በበኩሊችን በእውነት እንመራዋሇን፣ “ በሚለት ቃሊት 

በታዯለት ቡራኬዎች ይዯሰታሌ፡፡ 

 

የስህተት ጨሇማ የሚወገዯው፣ የጥርጣሬዎችና የቅሬታዎች ጭጋጎች የሚበተኑት፣ 

እንዱሁም የእውቀትና የእርግጠኛነት ብርሃን የእርሱን ሕይወት የሚያሊብሱት፤ የምርምር ፊኖስ፣ 

የሌባዊ ጥረት፣ የናፌቆት ፌሊጎት፣ በፌቅር የጋሇ ታማኝነት፣ የተፊፊመ ፌቅር፣ የፌንዯቃና 

የመንፇሳዊ ሏሴት መብራት በተመራማሪው ሌብ ውስጥ ሲቀጣጠሌና፣ የፌቅራዊ ዯግነቱ ነፊስ 

በነፌሱ ሊይ በሚነፌስበት ጊዛ ብቻ ነው፡፡ በዙያን ሰዓት ምሥጢራዊው የምሥራች ነጋሪ፣ ሏሴት 

የተመሊበትን  የመንፇስ ብስራት ይዝ፣ ከአምሊክ ከተማ እንዯ ንጋት ዴምቀት ያበራሌ፤ በእውቀት 

የመሇከት ዴምጽም ሌብን፣ ነፌስንና መንፇስን ከዯንታ ቢስነት እንቅሌፌ ይቀሰቅሳሌ፡፡ ከዙያም 

በኋሊ፣ የቅደስና የሇዓሇማዊው መንፇስ የተሇያዩ ሪዴኤቶችና የሚጎርፌ ፀጋ፣ በተመራማሪው ሊይ 

እንዱህ ያሇ ሕይወት ስሇሚያጎናጽፌ፤ አዱስ ዓይን፣ አዱስ ጆሮ፣ አዱስ ሌብና አዱስ አእምሮ 

ተቀዲጅቶ ራሱን ያገኘዋሌ፡፡ የሁሇንተናዊውን ዓሇም ግሌጽ ምሌክቶች ያብሰሇስሊሌ፤ የነፌስንም 

ሥውር ምሥጢራት ጠሌቆ ይረዲሌ፡፡ በአምሊክ ዓይን እያተኮረ፣ በእያንዲንደ አቶም ውስጥ፣ ወዯ 

ፌጹም እርግጠኛነት ዯረጃዎች የሚመሩትን በሮች ያያሌ፡፡ በሁለም ነገሮች፣ የመሇኮታዊ ግሌጸት 

ምሥጢራትንና የሇዓሇማዊ ክስተትን ያገኛሌ፡፡ 
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በእግዙአብሔር! በመርኅ መንገዴ የሚጓውና የጽዴቅን ከፌታዎች ሇመወጣጣት የሚሻው፣ 

ይህን ክብር የተመሊና የተከበረ ዯረጃ ሲቀዲጅ፤ የአምሊክን መዓዚ ከብዘ ሺህ ኪል ሜትር ርቀት 

ያሸትታሌ፤ የመሇኮታዊ  መርኆንም አንጸባራዊ ንጋት፣ ከሁለም ነገሮች የቀን ምንጭ በሊይ ሲወጣ 

ያያሌ፡፡  እያንዲንደና ሁለም ነገር፣ ምንም ያህሌ ትንሽ ቢሆንም እን፣ የምርምሩ ግብ ወዯ ሆነው 

ወዯ ተወዲጁ የሚመራው ግሌጸት ይሆናሌ፡፡ የዙያ ተመራማሪ የመረዲት ኃይሌ በጣም የሊቀ 

ስሇሚሆን፣ ሌክ ፀሏይን ከጥሊ የሚሇየውን ያህሌ፣ እውነትን ከሀሰት ይሇያሌ፡፡ ከእጅግ በጣም ሩቅ 

የምሥራቅ ማዕኖች፣ የአምሊክ መዓዚዎች ሲሰራጩ፣ በምዕራብ የመጨረሻ ጠረፍች የሚኖር 

ቢሆንም እን፣ ያሇምንም ጥርጥር፣ መዓዚውን ሉሇይና ሉያሸት ይችሊሌ፡፡ እንዱሁም፣ ሌክ አንጣሪ 

ዕንቁውን  ከዴንጋይ ሇይቶ እንዯሚያውቀው፤ ወይም ሰው ፀዯይን ከበሌግ፣ ሙቀትን ከቅዜቃዛ 

እንዯሚሇይ ሁለ፤ እርሱም የአምሊክን ምሌክቶች ሁለ፤ የእርሱን ዴንቅ ንግግሮች፣ ታሊሊቅ 

ሥራዎቹንና ኃያሌ አዴራጎቶቹን፤ ከሰዎች አዴራጎቶች፣ ቃልችና መንገድች በግሌጽ ይሇያሌ፡፡ 

የአንዴ ሰብአዊ ነፌስ መጓዢው፣ ከዓሇማዊና ከአዯናቃፉ ቁራኛነት ሁለ ሲነጻ፣ የተወዲጁን ትንፊሽ 

ሉሇካ ከማይችሌ ርቀት፣ ምንም ሳያቅተው ያሸትታሌ፤ በሽታውም ተመርቶ፣ ወዯ እርግጠኛነት 

ከተማ ይዯርስና ይገባሌ፡፡  

 

በዙያም ውስጥ፣ የእርሱን የጥንት ጥበብ ዴንቅ ነገሮችን ያያሌ፤ የተዯበቁትንም 

ትምህርቶች ሁለ፣ በዙያች ከተማ ከሚሇመሌመው ዚፌ፣ ከቅጠልቹ ኩሽኩሽታ ይረዲሌ፡፡ 

ከእርስዋም አፇር የክብርና የምስጋና ዛማ፣ ወዯ የጌቶች ጌታ ሲወጣ፣ በውስጣዊና በውጫዊ 

ጆሮው፣ በሁሇቱም ይሰማሌ፤ በውስጣዊ ዓይኑም፣ “የምጽአትን” እና “የትንሳኤን” ምሥጢሮች 

ያያሌ፡፡ 

 

እርሱ፣ የስሞችና የባሕሪያት ንጉሥ የሆነው፣ ሇዙያች ከተማ ያጋጀሊት ምሌክቶች፣ 

አምሳያዎች፣ ግሌጸቶችና ውበቶች፣ እንዳት ሉነገር ከሚችሌ በሊይ ዴንቅ ናቸው! ወዯዙያች ከተማ 

መግባት÷ ያሇ ውኃ ጥም ይቆርጣሌ፤ ያሇ እሳትም የአምሊክን ፌቅር ያቀጣጥሊሌ፡፡ በእያንዲንደ 

የሣር ቅንጣት ውስጥ÷ ሉመረመሩ የማይቻለ የጥበብ ምሥጢሮች ተዯብቀው ይገኛለ፤ 

ከእያንዲንደም የጽጌረዲ ቁጥቋጦ ሊይ እሌፌ ማሪ ወፍች፣ ሏሴት በተመሇሊበት ፌንዯቃ 

ዛማቸውን ያንቆረቁራለ፡፡ የእርስዋ ዴንቅ አበባዎች፣ በሚቀጣጠሇው ቁጥቋጦ ውስጥ፣ 

የማይጠፊውን እሳት ምሥጢር ይገሌጿለ፤ የእርስዋም ጣፊጭ ጣዕሞች፣ የመሲሁን መንፇስ ሽቶ 

ይተነፌሳለ፡፡ ያሇ ወርቅ ብሌጽግናን ታዴሊሇች፤ ያሇ ሞትም ሇዓሇማዊ ሕይወትን ታጎናጽፊሇች፡፡ 

እርስዋ (ባሊት) በእያንዲንዴዋ ቅጠሌ ውስጥ ሉነገር የማይቻሌ ዯስታ ተከማችቷሌ፤ በእያንዲንደም 

ክፌሌ ውስጥ፣ ሥፌር ቁጥር የላሊቸው ምሥጢሮች ተዯብቀው ይገኛለ፡፡ 

 

አነዙያ እግዙአብሔርን ሇመፇሇግ በዴፌረት የሚጥሩ፤ ከእርሱ በስተቀር÷ ላሊውን ሁለ 

አንዳ ከተውት በኋሊ ከዙያች ከተማ ጋር ከመጣበቃቸውና ከመተሣሠራቸው የተነሣ፤ ሇአንዱት 

አፌታ እንን ከእርስዋ መሇየት በእነርሱ የማይታሰብ ይሆናሌ፡፡ ከዙያ ጉባዔ ከሚገኘው ምጢራዊ 
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አበባ÷ ስህተት አሌባ ማስረጃዎችን ይሰማለ፤ ከጽጌረዲዋም ውበትና÷ ከገነት ወፌም ጣፊጭ ዛማ፣ 

እጅግ በጣም እርግጠኞች የሆኑ የምሥክርነት ቃልችን ይቀበሊለ፡፡ ይህችም ከተማ በየሺህ ዓመት 

ገዯማ አንዳ እንዯገና ትታዯሳሇች፣ ታጌጣሇችም፡፡ 

 

ይህች ከተማ፣ በየክስተቱ መን የምትገሇጽ የእግዙአብሔር ቃሌ እንጂ ላሊ አይዯሇችም፡፡ 

በሙሴ ቀናት፣ የሙሴ አምስቱ መጻሕፌት፤ በኢየሱስ ቀናት፣ ወንጌሌ፣ በአምሊክ መሌእክተው÷ 

በመሀመዴ ቀናት፣ ቁርአን፤ በዙህ ቀን፣ ባያን፤ በእርሱ አምሊክ በሚከስተው የግሌጸት መን 

ዯግሞ፣ ያሇፈት  የግሌጸት መናት መጻሕፌት ሁለ የሚመሳከሩበት፣ መጽሏፈም ከሁሊቸውም 

የሊቀና የበሇጠ፣  የእርሱ የራሱ መጽሏፌ ነው፡፡ “ 

           

          ባሃኦሊህ 
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ማጠቃቀሻ 

- ሁሺዲር ሞትሊግህ÷ አይ ሻሌ ከም አጌን፤ ግልባሌ  

ፏርስፔክቲቭ ማውንት ፕላሳንት ፤ ሚቺጋን 

- ሆኤክማ አንቶኒ÷  ፍር ሜጀር ከሌትስ፤   

ፓቶርነስተር ፏረስስ፤ 1969 

- የኢትዮጵያ መጽሏፌ ቅደስ ማህር፤ መጽሏፌ  

ቅደስ፤ ብርሃንና ሰሊም 

- ሾግጊ ኤፋንዱ÷ ጎዴ ፓስስ ባይ፤ ባሃ‟ኢ  

ፏብሉስሂንግ ትረስ፤ ዊሉሜት፤ ኢሉኖይ 

- ባሃኦሊህ÷ ራይቲንግስ ኦፌ ባሃ‟ኡ‟ሊህ፤ ባሃ‟ኢ  

ፏብሉሺንግ ትረስት፤ ኒው ዳሌሂ 110001  

ኢንዱያ 

÷ ግሉኒግስ፤ ባሃ‟ኢ ፏብሉሺንግ ትረስት፤ 

 ዊሌሜት፤ ኢሉኖይ 

- ባሌዩዙ÷ ኤች. ኤም ፤  ባብ፤ ጆርጅ ሮናሌዴ፤ 

ኦክስፍርዴ 

- ናቢሌ÷  ድን ብሬከርስ ፤ ባሃ‟ኢ ፏብሉሺንግ 

ትረስት፣ ዊሉሜት፤ ኢሉኖይ 

- ሲርስ፣ ዊሉያም፤ ሬሉዜ  ሰን ፤ባሃ‟ኢ ፏብሉሺንግ  

ትረስት፤ ዊሉሜት ኢሉኖይ  

ቲፌ ኢን  ናይት፤ ጆርጀ ሮናሌዴ፤ ኦክስፍርዴ  
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አሳታሚ 

የባሃኢ ብሔራዊ የሕትመት ቦርዴ 

ታተመ 

ጥቅምት 1 ቀን 1993 ዓ.ም. 

 

 

ጥያቄ ቢኖርዎት፡ 

በመ.ሣ.ቁ 102 

              አዱስ አበባ 

             ይጠቀሙ 

 

 

 

 

 

 

 

 


