
 

 

ጥቅምት 23 ቀን 1962 ዓም 

የሽልማትየሽልማትየሽልማትየሽልማት    መቀበያመቀበያመቀበያመቀበያ    አጭርአጭርአጭርአጭር    ንግግርንግግርንግግርንግግር    

ግርማዊ ሆይ፣ 

በተለይ ”ፍቅር እስከ መቃብር” የተባለውን ድርሰቴና እንዲሁም ቀደም 

ብለው የወጡት ሁለት መጻህፍቴ ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ እድገት ይረዳሉ 

ብሎ የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ የሽልማት ድርጅት በመፍቀዱ ከተሰማኝ 

ጥልቅ ደስታ ጋር ዛሬ ያስራ ዘጠኝ መቶ ስድሳ ሁለትን የስነጽሁፍ 

ሽልማት፣ ከሽልማቱ ድርጅት መስራች ከግርማዊነትዎ እጅ መቀበሌ 

ደስታዬን እጥፍ ያደርገዋል፡፡ 

የዛሬው የስነጽሁፍ ተሸላሚ እንደመሆኔ በኔ አስተያየት ድርሰት በልዩ ልዩ 

መልኩና በከፍተኛ ደረጃው ምን እንደሆነ ሁለት ሶስት ቃሎች ለመናገር 

እንዲፈቀድልኝ እለምናለሁ፡፡ 

ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ አሁን እስካለንበት ድረስ ታሪኩን መለስ ብለን 

ብንመለከት በሰው ዘር ላይ ግዛታቸውን ለመዘርጋት፣ ሰውን ባካልም ሆነ 

በመንፈስ ለመግዛት፣ ሁለት ተቃራኒ ኃይሎች ሲታገሉ እናያለን፡፡ ከነዚህ 

አንዱ የሀይለኞች፣ ያጥቂዎች፣ የጦር ኃይል፣ሁለተኛው የደራሲያን የብእር 

ኃይል ናቸው፡፡ 

የጦር ኃይል በየጊዜው፣ በየቦታው የሚነሱ ኃይለኞች ሰራዊት 

አደራጅተው፣ የጦር መሳሪያ አከማችተው፣ ሰውን እየጨቆኑ ለግል 



ድሎታቸውና ፍላጎታቸው አገልጋይ የሚያደርጉበት እውር ሀይል ነው፡፡ 

የብእር ኃይል በየጊዜው በየቦታው የሚነሱ ታላላቅ ደራሲያን ከስው ተለይተው፣ ከብእርና ከወረቀታቸው ጋር በየቤታቸው 

ተዘግተው፣ ምስጢረ ፍጥረትን እየመረመሩ፣ አዳዲስ ነገር እየፈጠሩ፣ ሰውን ከድንቁርና ሰንሰለት ተፈትቶ፣ ከእንሰሳ ባህርያት 

ጠርቶ፣ የመንፈስና የአካል ነጻነት አግኝቶ፣ ስርአት ያለው ህብረተሰብ መስርቶ፣ ፈጣሪ ከፍጥረት ሁሉ አልቆ ሲፈጥረው ለመደበለት 

ከፍተኛ ማእረግ ብቁ እንዲሆን የሚያደርገው ብሩህ ኃይል ነው፡፡ 

እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ኃይሎች በሚያደርጉት ትግል ምንም እንኩዋ ለጊዜው ጨቁዋኙ የጦር ኃይል ድል አድራጊ ቢመስል 

በመጨረሻ የእውነተኛው ድል አድራጊ የብእር ኃይል መሆኑ የታወቀ ነው፡፡ የጦር ኃይል አስገዳጅ፣ የብእር ኃይል አስረጂ 

እንደመሆናቸው መጠን በማስገደድ የተመሰረተ እድሜው ማጠሩ፣ በማስረዳትና በማስወደድ የተመሰረተ ለሁልጊዜ መኖሩ 

የማያጠራጥር ነው፡፡ ለዚህም ኃይለኞች በጦር ኃይል የመሰረቱት ግዛት አንድ ባንድ እየፈረሰ፣ ያወጁት ትእዛዝ እየተደረመሰ፣ ዛሬ 

ዓለም የተቀበለው ደራሲያን በየጊዜው ያወጁት የሃይማኖት፣ ያስተዳደርና የፍርድ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ኑሮ ስራት መሆኑን 

ታሪክ ይመሰክራል፡፡ 

ድርሰት በከፍተኛ ደረጃውና በልዩ ልዩ መልኩ የፈጣሪን ምስጢራዊ ስራ በሰው ቁዋንቁዋ እየተረጎመ ውበቱን፣ እጹብድንቅነቱን 

ከመግለጽና ለአእምሮ እውቀት፣ ለልብ ደስታን፣ ለመንፈስ ጸጥታን፣ ከመስጠቱም ሌላ ሁሉ በጊዜና በቦታ ጽንፍ የማይወሰን ነው፡፡ 

ግርማዊነትዎም የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴን የሽልማት ድርጅት ከመሰረተባቸው አይነተኛ አላማዎች አንዱ ደራስያንን ደግፎ ድርሰትን 

ለማሳደግና እንዲህ ካለው ከፍተኛ ደረጃ ለማድረስ መሆኑ የታወቀ ነው፡፡ 

ስለዚህ ይህ ድርጅት የተመሰረተበትን የተቀደሰ ዓላማ ተከትሎ እግዚአብሔርና ያልጎደፈ ንጽህ ህሌና በአእምሮዋቸው በሚያበራው 

ብርሃን የሚያዩትንና የሚሰማቸውን ለሚገልጹ ደራሲያን የሚያደርገው ርዳታ እንዲያበረታታቸውና ቁጥራቸውን እንዲያበዛው 

ምኞቴንና ተስፋየን እየገለጽሁ ሽልማቱን እቀበላለሁ፡፡ 

ዕድሜ ለግራማዊነትዎ 

ዕድሜ ለልዑል አልጋ ወራሽ 

ኢትዮጵያ ለዘለአለም በነጻነት ትኑር

 


