TSEHAI Book News

አብዮቱና ትዝታዬ
ሌ/ኮሎኔል ፍሥሐ ደስታ
የኢትዮጵያ አብዮት ሰፊ፣ ፈጣንና ውስብስብ የነበረ ቢሆንም በግሌ ተካፋይ
የነበርኩበትን፣ በዓይኔ ያየሁትንና በማስረጃ ያረጋገጥኳቸውን እውነታዎችን በተቻለ
መጠን ከወገናዊነት በፀዳ መልኩ በዚህ መጽሐፍ ለማቅረብ ሞክሬአለሁ። የ ኔ
ምኞትና ፍላጎት እኩልነት፣ የሕግ የበላይነትና ዲሞክራሲ የሰፈነባት፣ አንድነቷና
ልዑላዊነቷ የተጠበቀና የበለጸገች አንዲት ኢትዮጵያን ማየት ነው። ዓላማ በመንደር
ልጅነት፣ በጎሳና በዘር የሚለወጥ አይደለም። በዚያ የአብዮት ወቅት የተጋረጠብኝን
ሴራና ተንኮል በመቋቋም፤ የገባሁትን ቃል ኪዳንና መሃላ ጠብቄ በንጹህ ህሊናና
ቅንነት ሃገሬንና ሕዝቤን አገልግያለሁ።
ደርግ በወሰዳቸው በጎ እርምጃዎች እንደምደሰት ሁሉ፤ በማወቅ፣
በድፍረት፣ ባለማወቅና በስህተት ለተፈጸሙት ደግሞ፤ ሙሉ ሃላፊነትን በመውሰድ፤
በበኩሌ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እጠይቃለሁ።
የሰው ልጅ በተለያየ ምክንያት ለተለያየ ተፅእኖ መውደቁ ስለማይቀር
በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ለራስ በማድላት ፍፁም ከወገናዊነት የፀዳ አይሆንም።
እኔም ሙሉ በሙሉ ከወገናዊነት ውጭ ነኝ ብዬ ስለማላምን አንባብያን ይህንን
በቅን ልቦና እንዲወስዱልኝ እጠይቃለሁ። ከሰው ስህተት አይጠፋምና መጽሐፉን

የመጽሐፉ መረጃ:
ISBN: 978-1-59907-078-0
ይዘት: ፮ በ ፱፤ ምስሎች ያሉት
የገጾች ብዛት: 598+
የጥራዝ አይነት: ለስላሳ ሽፋን
የሕትመት ጊዜ: መስከረም ወር 2008 ዓ.ም
የሽያጭ ዋጋ: $44.95

በሚገባ አንብበው በጭፍን ሳይሆን በገምቢ መልኩ የሚሰጡትን ማንኛውንም
አስተያየትና ሂስ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ።
ሌ/ኮሎኔል ፍሥሐ ደስታ
የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
ም/ፕሬዝዳንት

**********

TSEHAI Publishers
Loyola Marymount University
1 LMU Drive, Suite 3012
Los Angeles, CA 90045
USA

ደርግ በወሰዳቸው በጎ እርምጃዎች እንደምደሰት ሁሉ፤
በማወቅ፣ በድፍረት፣ ባለማወቅና በስህተት
ለተፈጸሙት ደግሞ፤ ሙሉ ሃላፊነትን በመውሰድ፤
በበኩሌ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እጠይቃለሁ።
**********
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TSEHAI Book Details
ማውጫ
መግቢያ
ክፍል ፩: ከ1966 በፊትና በኋላ የፖለቲካ እንቅስቃሴና የደርግ አመሠራረት
ምዕራፍ ፩: ቅድመ 1966 ዓ.ም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ባጭሩ
ምዕራፍ ፪: የየካቲት አብዮት ከነገሌ እስከ መሿለኪያ
ምዕራፍ ፫: ደርግ ርዕስ መንግሥትና ርዕስ ብሔር ሆነ
ምዕራፍ ፬: የገጠርን መሬት ለሕዝብ ያደረገው አዋጅና ስር ነቀል አብዮት መጀመር
ክፍል ፪: የብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራምና የሕዝብ ድርጅት ጉዳይ ጊዜያዊ ፅ/ቤት መቋቋም
ምዕራፍ ፭: ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም
ምዕራፍ ፮: የሀገር ውስጥና የአካባቢው ወቅታዊ ሁኔታ እና ሴራ በምኒልክ ቤተመንግሥት
ምዕራፍ ፯: ነጭና ቀይ ሽብር
ክፍል ፫: የሶማሊያ ወረራና የአሜሪካን ሴራ፣ የድርጅቶች ሽኩቻና የኢሠፓኦኮ መቋቋም
ምዕራፍ ፰: የሶማሊያ ወረራና የአሜሪካን ሴራ፣ የድርጅቶች ሽኩቻና የኢሠፓኦኮ መቋቋም
ምዕራፍ ፱: የምሥራቁ ድል በሰሜንም ይደገማል
ክፍል ፬: የኢትዮጵያ ሠራተኞች ፓርቲ እና የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መቋቋምና የደርግ የውድቀት ዋዜማ
ምዕራፍ ፲: የኢሠፓ ምስረታ
ምዕራፍ ፲፩: የሕወሓት እንቅስቃሴና ፕሮጀክት
ምዕራፍ ፲፪: የኤርትራ ችግር፣ የሠላሙ ጥረትና የውጊያው ሁኔታ
ምዕራፍ ፲፫: በትግራይና በኤርትራ ራስ ገዞች የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ መታወጅ
ክፍል ፭: መፈንቅለ መንግሥትና የመጨረሻዋ ራት
ምዕራፍ ፲፬: የግንቦት 8 መፈንቅለ መንግሥት
ምዕራፍ ፲፭: የሰላሙ ድርድር መጀመር፤ የቅይጥ ኢኮኖሚ መታወጅ፣ የጦርነቱ መግፋትና የመጨረሻዋ እራት
ማጠቃለያ

ከመጽሐፉ የተወሰደ:
“‘ኢትዮጵያ ትቅደም! ያለምንም ደም!’ ብለን በተነሣን ማግሥት...
እነዚያ ለሀገራቸው የለፉትንና የደከሙትን አዛውንቶች መጦር ስንችል ገደልናቸው።”
****
“…የኢሕአፓ ቆራጥነት፣ የመኢሶን የርዕዮተ-ዓለም ብስለትና የደርግ ሀገር ወዳድነት ተጣምሮ
አገሪቱን ወደ ላቀ ደረጃ ሊያደርስ ይችል የነበረ ኃይል በአመራሮቹ ስህተት ያለአግባብ እርስ በርሱ ተጨራርሷል።”

BOOK ORDER FORM
Complate all information requested on the
order form. Please type or print legibly.
Individuals must prepay with Check/
Money Order, Visa, MasterCard,
Discover, or American Express.
Return this form to:

TSEHAI Publishers

Loyola Marymount University
1 LMU Drive, Suite 3012
Los Angeles, CA 90045

www.tsehaipublishers.com
Phone: (323) 732-6685

የመጽሐፍ ማዘዣ ፎርም

|

ORDER FORM
አብዮቱና ትዝታዬ - በሌ/ኮሎኔል ፍሥሐ ደስታ

Paperback

Price

Quantity

Total

$44.95

Shipping and Handling*
Sales Tax**
*

*Shipping (U.S.): Please add $5.00 for the first book and $2.00 for each additional book. (Foreign): $15.00 for one book by surface mail and add $5.50
for each additional book. **Sales Tax: If book is delivered in or shipped to California, apply local tax to the book total.

Name:
___________________________________________________________
Address:
______________________________________________________________
City / State / Zip: ______________________________________________________

METHODS OF PAYMENT:

❏ Check or Money Order* ❏ MasterCard

❏ Visa

❏ American Express

*Please make Check or money order made payable to TSEHAI Publishers.

Credit card: ___________________________________ Expiration Date: _______________
Signature: _____________________________________ Security Code: _______________
Phone: _____________________________ Email: ______________________________

