
ሥም | Name

አድራሻ | Address    

ሙሉ አድራሻ | City/ State/ Zip

Method of Payment:  o  Visa       o  MasterCard       o  Discover        o  American Express

o  Check/ Money Order enclosed for $                  (Make check payable to TSEHAI Publishers)

Card Number   Expiration

Signature    Security Code

ኢሜል | Email    ስልክ | Phone

በኮ/ል መንግሥቱ ኃይለማርያም

“የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮት ከተቀጣጠለበት እስከ 
ተቀለበሰበት ድረስ ያለው ጊዜ ከመሰል ሕዝባዊ አብዮቶች ጋር 
ስናነፃፅረው በለጋና በአጭር የተቀጨ አብዮት ቢሆንም በአሥራ 
ሰባት ዓመታት ውስጥ ያደረገውን ፈጣን ጉዞ፣ ያስተናገዳቸውን 
ሕዝባዊ ተግባሮች፣ የገጠሙትን ፈተናዎችና የጠየቁትን 
መስዋዕትነት በሦስት ተከታታይ ቅፆች ለማቅረብ ተገድጃለሁ።

የፖለቲካ ድርጅቶችም ሆኑ መሪ ግለሰቦች የሚመጡና 
የሚሄዱ አላፊዎች ሲሆኑ ሃገርና ሕዝብ ግን ዘላለማዊ ናቸው። 
ይህም ቢሆን በአንድ ታሪካዊ ወቅት መንግሥታት፣ የፖለቲካ 
ደርጅቶች ወይም ግለሰቦች ያከናወኗቸው ገንቢም ሆነ አፍራሽ 
ተግባሮች ማንም ወደደ ጠላ የዚያ ሃገርና ሕዝብ ታሪክ ናቸው።

ትግላችን ስሙ እንደሚያመለክተው በኢትዮጵያ አንድ 
ትውልድ በሙሉ ቀፎው እንደተነካበት የንብ ሠራዊት ተቆጥቶ 
በመነሳት ገበሬው ከገባርነት፣ የሠራተኛውን መደብ ከምንዳ 
ባርነት፣ ጠቅላላውን ባተሌ ሠርቶአደር ሕዝብ ከድንቁርና አረንቋና 
እጅግ አሳፋሪ ከሆነ የዘላለም ድህነት መንጥቆ በማውጣት ራሱንና 
አገሩን ለመለወጥ በጀመረው ትግል መሪር መስዋዕትነትን ከፍሎ 
የትግሉን ጣፋጭ ፍሬ ሳይቀምስ፣ አንድነቱንና ሰላሙን ሳያገኝ 
እንደገና የጨለመበት አሳዛኝ ሕዝብ ልሳን እንጂ አንባቢን በደስታ 
ለመመሰጥ የተዘጋጀ የሥነፅሁፍ ድግስ አይደለም።

በአብዮት የትግል ጎራ ወይም አሰላለፍ ላይ ብቻ በማተኮር፣ 
በብቀላ፣ የአጥቂነት ወይም የተከላካይነት ስሜት አጥቅቶኝ በማጋነን 
ወይም በማቃለል ታሪኩን ላለማዛባት በተቻለኝ መጠን ከራሴ ጋር 
ታግያለሁ፣ ከህሊናዬም ጋር ተሟግቻለሁ።

ትግላችንን ለመፃፍ የሞከርኩት የእኔ ትውልድ ያከናወነው 
አብዮታዊ ታሪክ በምንደኞች ተራክሶና አረም ለብሶ እንዳይቀር 
ለማድረግ ነው።

ይኸ ትግላችን የተሰኘ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮት ታሪክ 
ትምህርት በመስጠቱ ረገድ ስለሚኖረው ፋይዳ ፍርዱን ለአንባቢው 
እተዋለሁ።”

ኮ/ል መንግሥቱ ኃይለማርያም

የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት

የመጽሐፉ መረጃ:
ቅፅ :  አንድ
ISBN:   978-1-59907-801-4
ይዘት:  ፮  በ ፱፤ ምስሎችና ካርታ ያሉት
የገጾች ብዛት:  5 14
የሕትመት ጊዜ:  ኅዳር 2004 ዓ.ም
የሽያጭ ዋጋ:  $39.95

የመጽሐፍ ማዘዣ ፎርም | ORDER FORM ትግላችን፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ የትግል ታሪክ - ቅፅ ፩
በኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም

Subtotal

CA Residents add 8.25%

ብዛት | Quantity

TOTAL

*Shipping and handling fee $4.50 for first book, $1.00 each addt’l book.
  Outside the U.S. add $10 for the first book, $2.00 each addt’l book.

Shipping and Handling*

የሽያጭ ዋጋ | Price        $39.95

w w w.tsehaipublishers.com/mengistu

$

ፀሐይ አሳታሚ ድርጅት

ትግላችን፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ 
አብዮታዊ የትግል ታሪክ 

Send order to: TSEHAI Publishers, P. O. Box: 1881, Hollywood, CA 90078



“ይኸ ትግላችን የተሰኘ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮት ታሪክ ትምህርት 
በመስጠቱ ረገድ ስለሚኖረው ፋይዳ ፍርዱን ለአንባቢው እተዋለሁ።”

ኮ/ል መንግሥቱ ኃ/ማርያም

ትግላችን፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ የትግል ታሪክ ቅ
ጽ
 ፩


