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INTRODUCTION
The National Archive and Library Agency had consecutively issued bibliographies of books
received under proclamation No 179/91, from printers and publishers in the country.
Under National Library, the Acquisition and Union Catalogue Department National Bibliography
Team believes that a bibliography issued yearly had contributed to those engaged in research work to give
information service.
So, in this soft copy of Volume 24 of the National Bibliography of Ethiopia you can find:
9

All publications which are currently available in the agency, Ethiopian Studies Section,
and written by Ethiopians and different foreign authors in different languages,
(i.e. Vol. 24, No. 1 Amharic and English 1998 E.C.2005/06)

9

Bibliography of Books, (i.e. Vol. 24, No. 3 Amharic and English 1998 E.C.2005/06)

9

Bibliography of Periodicals, (i.e. Vol. 24, No. 4 Amharic and English 1998 E.C.2005/06)
and

9

Bibliography of Audio-Visual materials. (i.e. Vol. 24, No. 5 Amharic and Oromofa 1998
E.C.2005/06)

9

Biographical Bibliography of Authors, (i.e. Vol. 24, No. 2)

What we would like to inform our clients is, in this issue manuscripts are not - included and also users have
to use different Amharic Soft wares while using - the Amharic parts of the bibliographies.
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ÖpLL °¨<kƒ
መነን.መነን % በየወሩ የሚወጣ ዘመናዊ
መጽሔት፡፡ የIትዮጵያ ሕዝብ
ያገር ፍቅር፡፡
1949 -ከ 2ኛ ዓመት ቁጥር 9- 18
1955- 56 7ኛ ዓመት ቁጥር 1-12
1956- 57 8ኛ ዓመት ቁጥር 1-12
1957- 58 9ኛ ዓመት ቁጥር 1-12

የAፍሪካ Aልማናክ 1952-1953 ፡፡
African Almanac 1960 ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ በብርሃንና ሰላም የቀዳማዊ
ኃይለስላሴ ማተሚያ ቤት፡፡
220 169 ገጾች፣ ፎቶ፣ 25 ሳ.ሜ. ፡፡

Iትዮጵያ.ማስታወቂያ ሚኒስቴር
Iትዮጵያ የ1994 ዓመታዊ
መጽሐፍ Aዲስ Aበባ ፣ ማስታወቂያ
ሚኒስቴር 1994፡፡
358 ገጽ ፣ ስEሎች ፣ ካርታ፣ 24
ሳ.ሜ፡
Iትዮጵያ.ማስታወቂያ ሚኒስቴር
Iትዮጵያ የ1994 ዓመታዊ
መጽሐፍ፡፡ Aዲስ Aበባ % ብርሃንና
ሰላም
ማተሚያ ድርጅት፣
1994ዓ.ም. ፡፡
359 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች ፣
24ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ.ማስታወቂያ ሚኒስቴር
Iትዮጵያ፣ የ1995 ዓመታዊ
መጽሐፍ፡፡ በፕሬስና OዲዩቪΕዋል
መምሪያ ተዘጋጀ ፡፡
Aዲስ Aበባ % ንግድ ማተሚያ ድርጅት
፣ 1995 . ዓ ም. ፡፡
508 ገጾች ፣ ሠንጠረΕ ፣ ሥEሎች ፣
24ሳ.ሜ.
Aዲስ Aበባ ዩኒቨርስቲ የቋንቋዎች
የቋንቋዎች ጥናት ተቋም
ዘጠነኛው
ዓመታዊ ጉባኤ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፡
ዩኒቨርስቲ ፕሬስ፣ 1991 ፡፡
174 ገጾች ፣
24 ሳ.ሜ.
Aጥና⎦ ዋሴ
Aሳታሚነት ፣ ችግሮችንና ምቹ
ሁኔትዎችን የዳሰሰ Aጠቃላይ ቅኝት/
የትምህርት መጽሐፍ/ ፡፡ በAጥና⎦ ዋሴ
ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በት.መ.ማ.ማ.ድ ታተመ፣ 1996 ዓ.ም.
118 ገጾች፣ ስEል፣ 21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ.የIትዮጵያ ሕገ መንግሥት
ነጋሪት ጋዜጣ Aሥራ Aምስተኛ ዓመት
ቁጥር ሁለት ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማ/ቤት፣ 1948ዓ.ም. ፡፡
33 ገጽ ፣
24 ሳ.ሜ.

፡፡

፡፡

Iትዮጵያ.¾Iትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ኮሚሽን
ከሳይንስ ማህደር ፣ በጽሑፍ የራዲ⋅ው
Aዲስ Aበባ ፣ ት.መ.ማ.ማ.ድ ፣ 1990 ዓ.ም.
44 ገጽ ፣ ሥEል ፣ ፎቶግራፍ፣
20 ሳ.ሜ፡፡
Iትዮጵያ. ¾Iትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ኮሚሽን
ከሳይንስ ማህደር ፣ በጽሑፍ የራዲ⋅ው
3ኛ Eትም፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ I.ኤም.ፒ.ዲ.
I. ፣ 1990 ዓ.ም. ፡፡
53 ገጽ ፣ ፎቶግራፍ፣
20ሳ.ሜ፡፡

፡፡

Iትዮጵያ.¾Iትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ኮሚሽን
ከሳይንስ ማህደር ፣ በጽሑፍ የራዲ⋅ው

4ኛ Eትም፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ E.ኤም.ፒ፡ዲ.ኤ.
፣ 1991 ዓ.ም. ፡፡
43ገጽ ፣ ሥEሎች ፣ ፎቶግራፍ፣
20ሳ.ሜ፡፡

፡፡

Iትዮጵያ. ¾Iትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ኮሚሽን
ከሳይንስ ማህደር ፣ በጽሑፍ የራዲ⋅ው
5ኛ Eትም፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ ማተሚያ
ድርጅት ፣ 1992 ዓ.ም. ፡፡
46 ገጽ ፣ ፎቶግራፍ፣
20ሳ.ሜ፡፡

ቃለ ጽድቅ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ Aፍሪካ
ማተሚያ ፕሬስ፣ 1996፡፡
289 ገጽ፣
20ሳ.ሜ .
ልUለ ቃል Aካሉ ዓለሙ
ቃለ ጽድቅ፡፡/የለውም/ ፣ Aፍሪካ
ማተሚያ ቤት ፣ 1996፡፡
289 ገጾች፣ 20ሳ.ሜ.

õMeõ“
Aብርሃ
ግEዝ ሐተታ ዝርAΨ ያEቆብ
Aኩሱማዊ ወልደ ህይወት Aንፍራዛዊ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ 1940ዓ.ም. ፡፡
82 ገጽ፣
19 ሳ.ሜ.

ሐንኩክ ግራነም
ታቦተ ጽዩንን ፍለጋ ፡፡ በግራምነም
ሐንኩከ ፣ ተተረጐመ በጌታቸው ተስፋዩ
፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ሜጋ Aሳታሚ ድርጅት ፣
1993 ዓ.ም.፡፡
258 ገጽ ፣
21ሳ.ሜ.

Aንጋፋ ፈላስፋ/የፈላስፎች Aነጋገር/
ከሊቀመዘምራን ሞገስ Eቁባጊዩርጊስ
ከግEዝ ወደ Aማርኛ ተተረጐመ፡፡
Aስመራ ፣ ኮከበ ጽባሕ ዘማህበረ
ሐዋርያት ፍ.ሃ.ማተሚያ ቤት፣
1953ዓ.ም. ፡፡
148 ገጾች ፣
22ሳ.ሜ.

ሐጂ ከማል ሐጄ
የመካ መዲና ጉዞ ≅≅ ምሥጢር፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ቀዳማዊ
ኃይለ ሥላሴ ማተሚያ ቤት ፣ 1960ዓ.ም.
፡፡
135 ገጽ ፣
17ሳ.ሜ. ፡፡

Aድለር Aልፍሬድ
የሕይወት ምስጢር በAልፍሬድ
Aድለር ተተረጐመ ፡፡ በተስፋ ታደሰ
Eንግዳ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ሜጋ ማተሚያ
Iንተርፕራይዝ ፣ 1995ዓ.ም.፡፡
156 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

መቃርዩስ
መንገደ ሰማይ፡፡ ኃይማኖቱን
ለማወቅ የሚወድ ይህን ለማንበብ
ይገደድ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ በትንሣኤ ዘጉባኤ
ማተሚያ ቤት ፣ 1967፡
118 ገጽ፣ ስEሎች፣
19ሳ.ሜ.

Aፈወርቅ Aዳፍሬ
ዝክረ ነገሥት፣ ዘIትዮጵያ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ በትንሣኤ ማተሚያ ቤት ፣
1948፡፡
67 ገጽ ፣ ፎቶ ፣ 17ሳ.ሜ.

መጽሐፈ መዝሙራት ዘዳዊት፡፡ ሎንዶን፣
ቲ. ክላርክ ፣ 1815ዓ.ም.
171 ገጾች፣
27ሳ.ሜ
መጽሐፈ ስንክሳር፣ በግEዝና በAማርኛ፣
ከመጋቢት Eስከ ™ጐሜ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ትንሣኤ ማሳተሚያ፣ 1993፡፡
718 ገጾች፣
30ሳ.ሜ.

GÃT•ƒ
ሄኖክ፡ በየዓመቱ የሚታተሙ የIትዮጵያ
ጥናትና ምርምር መጽሔት ቅጽ1/ ፡
ተዘጋጀ በወሰኔ ይፍሩ ፡ ዋሽንግተን
ዲ.ሲ ፣ የIትዮጵያ ጥናትና ምርምር
ድርጅት 1982ዓ.ም. ፡፡
81 ገጾች፣
23ሳ.ሜ.

መጽሐፈ ስንክር፣ በግEዝና በAማርኛ፣
ከመስከረም Eስከ የካቲት ፡፡
Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ማተሚያ ድርጅት፣
1994ዓ.ም. ፡፡
823 ገጾች፣
30ሳ.ሜ.
ሙራድ ካሚል
ዜና Aይሁድ፡፡ ኒው ዩርክ ፣
ጀ.ጀ.
Aውጉስቲን ፐብሊሸር 1937
ዓ.ም.
48 333ገጾች፣
1-12

ልሳነ ገብረ ጊዮርጊስ
ጥንታዊ ሥርዓት ማኃሌት ዘAቡነ
ያሬድ ሊቅ/ከመሪጌታ ልሳነ ወርቅ ገብረ
ጊዮርጊስ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ 1997 E.ኤ.A.
312 ገጾች፣
27 ሳ.ሜ

ማስታወቂያ ሚኒስቴር
ክብረ መስቀል፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ንግድ ማተሚያ ቤት ፣ 1959ዓ.ም.፡፡

ልUለ ቃል Aካሉ Aለሙ
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19ሳ.ሜ

ቤት ማህተም ጴጥሮስ ሚላ 1951 ዓ.ም. ፡፡
208 ገጽ ፣ ስEሎች፣ 25 ሳ.ሜ.

37 ገጽ፣ ሥEል፣ ፎቶግራፍ፣

ማስታወቂያ ሚኒስቴር
ክብረ መልAክ % ቁልቢ ገብርኤል
መካነ ተAምር፡፡ Aዲስ Aበባ % ንግድ
ማተሚያ ቤት፣ 1960ዓ.ም.፡፡
35 ገጽ፣ ፎቶግራፍ፣ 20ሳ.ሜ.

ሳ.ሜ፡

መኮንን ዘውዴ
Iትዮጵያ Eና Eየሩሳሌም ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ ማተሚያ ፣
1991ዓ.ም. ፡፡
388 ገጾች፣ ፎቶግራፍች፣
21ሳ.ሜ.
ሰላማ፡፡ ጀርመን፣ የIትዮጵያ
Oርቶዶክስ
ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን
የመጽሔት Aዘጋጅ ክፍል ፣ 1976ዓ.ም.
፡፡
4 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች ፣ 21ሳ.ሚ.

በIትዮጵያ ቤተክህነት ት/ቤቶች ጽ/ቤት
ዜና ቤተክርስቲያን፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት ፣
1945ዓ.ም.፡፡
32 ገጽ፣
17
የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን፡፡
¾መጀመሪያው Iትዮጵያዊ
ፓትሪያርክ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በብርሃንና ሰላም በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ማተሚያ ፣ 1956ዓ.ም. ፡፡
151 ገጽ ፣ ፎቶ፣
24ሳ.ሜ.
በIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋሕዶ
ቤተክርስቲያን 1965 መንበረ
ፓትሪያርክ የስብከተ ወንጌልና
የማስታወቂያ ክፍል፡፡የብፅE ወቅዱስ
ቀዳማዊ ቴዋፍሎስ ሐዲስ የህይወት
ቁጥር 3 ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ትንሣኤ
ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት፣ 1965 ዓ.ም. ፡፡
61 ገጽ ፣ ፎቶ፣
24ሳ.ሜ.

ቁመተ Aርያም ፡፡/ x.¾ / ፣
ባህር ዳር ማተሚያ፣ 1993፡:
262 ገጾች ፣ 16ሳ.ሜ
ብርሃኑ ገብረ Aማኑኤል
የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትናንትና
ዛሬ ፡፡ Aዲስ Aበባ % ንግድ ማ/ቤት፣
1990ዓ.ም.፡፡
86 ገጾች ፣ 21ሳ..

የIትዮጵያ Oርቶዶክስ ተዋህዶ
ቤተክርስቲያን Eንድን ዘንድ ወደ
መስቀሉ Eንመልከት፡፡ በIትዮጵያ
Oርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን
ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ፣ ሜጋ Aሳታሚ
ድርጅት ፣ 1996 ዓ.ም. ፡፡
26 ገጾች፣ ስEል፣ ፎቶ፣ 20 ሳ.ሜ

ብርሃን ይኹን ስብከት ዛንታ ምEደ
ንህዝቢ Iትዮጵያ Aሥመራ %
ሚሲዮን ማተሚያ ቤት ፣ 1912 ዓ.ም.፡፡
360ገጾች ፣ ስEሎች ፣ 23ሳ.ሜ.
ተስፋ ሥላሴ ሞገስ
ቅዱስ ማርቆስ Iትዮጵያዊ ነው %
የተዋሕዶ Aንበሣም መድኃኒዓለም
Iየሱስ ክርስቶስ ነው ፡፡/ በተስፋ ሥላሴ
ሞገስ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ ማተሚያ ቤት
፣ 1988ዓ.ም.፡፡
135 ፣ ፎቶዎች፣ 22ሳ.ሜ.

፣

Iትዮ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን
ምስጢረ ሜሮን ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በIትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን
/k.የ/ ፡፡
29 ገጾች ፣
29 ሳ.ሜ
Iትዮ. ካቶየሊካዊት ቤተክርስቲያን
ምስጢረ ንስሀ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በIትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ፣
/k.የ/ ፡፡
23 ገጾች፣
29ሳ.ሜ.

Aሰፋ ተፈራ
የቤተክርስቲያንና የገዳማት ታሪክ
፡፡ Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ቤት ፣
1949ዓ.ም. ፡፡
71 ገጽ፣
16.5 x 12 ሳ.ሜ.

ምስጢረ

Iትዮ. ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን
ጥምቀት፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በIትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን
/k.የ/ ፡፡
27 ገጾች ፣
29ሳ.ሜ.

Aየለ ተክለሐይማኖት
የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን፡፡
ስለክርስቶስ ባህርያት Aካላዊ ተዋህዶ
የምታምነው ትምህርት ፡፡ Aሥመራ፣

Iትዩ፡ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን
3

ኪዳነማሪያም ገብረህይወት/መምህር /
የዲር ሡልጣንና ጐልጐታ የIትዮጵያ
ገዳም Aስረጅ በIየሩሳሌም/ ተተረጐመ፡፡
በመምህር በኪዳነማርያም ገብረህይወት፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ
ቤት፣ 1950ዓ.ም.
62 ገጾች ፣
18 ሳ.ሜ.

ቅዱስ ቁርባን፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በIትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን
፣ /k.የ/ ፡፡
23 ገጾች፣
29ሳ.ሜ.
ኤርምያስ ከበደ ወልደ Iየሱስ
Iትዮጵያዊው በማንነቱ ፍለጋ
ላይ/
በንቡረ Eድ ኤርምያስ ከበደ
ወልደ
Iየሱስ፡፡Aዲስ Aበባ፣
ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ድርጅት፣
1961ዓ.ም.
389 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

ካሳ ኃይሉ
ፍኖተ AEምሮ % የEውቀት ጐዳና ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣
1953ዓ.ም.
301 ገጽ፣
15ሳ.ሜ.

ኤርምያስ ከበደ ወ/Iየሱስ
Iትዮጵያ Eና Iትዮጵያዊነት፣
የተደበቁ ምስጢሮች የተገለጡበት Eና
የህይወት ጥያቄዎች የተመለሱበት ፣
Aንደኛ መጽሐፍ፡፡ በንቡረ Eድ
ኤርምያስ ከበደ ወልደየሱስ ተዘጋጀ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ቼምበር ማተሚያ ቤት፣
1996ዓ.ም.
378 ገጾች፣
27 ሳ.ሜ.
ኤርምያስ ከበደ ወ/Iየሱስ
Iትዮጵያ የዓለሙ መፋረጃ፡፡
በንቡረ Eድ ኤርምያስ ከበደ ወ/Iየሱስ
ተዘጋጀ
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ድርጅት፣ 1993 ዓ.ም. ፡፡
499 ገጾች፣
24ሳ.ሜ

ዜና Iትዮጵያ በሀገር ቅድስት Iየሩሌም፣
በIየሩሳሌም ስለሚገኙ
Iትዮጵያውያን ከ1950 ዓ.ም. ጀምሮ Eስከ
1867 1ኛ መጽሐፍ E.ኤA. ድረስ
Correspondence respecting
Abyssinians
at Jerusalem, 19501967 Aሥመራ ኮከበ ጽባሕ ማተሚያ ቤት
፣ 1952 ዓ.ም.፡፡
50 ገጽ፣ ፎቶግራፍ፣ 24ሳ.ሜ.

ከኩ ሃራ፡፡ Eንሰ ከንጐፍታኬኛ ቲፍ
ክንፈዩ
ሳኬኛ ከንየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
ቁልቁሎ መÚፎተ ኤርገሞተሳሰ Aፋን
*aVƒH>Ÿ? *H@c=Uee ’c=w ’U’> w¾
*aV The New testament of our
lord and saviour Jesus Christ,
translated by Onesimus Nesib
ሎንደን፣ ሚሽን ፕረስ፣ 1899ዓ.ም. ፡፡
251 ገጽ ፣
22ሳ.ሜ.

ዝማሬ ወመዋሥEተ ተኅተመ ዝንቱ ዝማሬ
ወመዋሥEት በ2ቱ ዓመት
ሢመተ ፓትሪያርክናሁ ለብፅE ወቅዱስ
Aባ ™ውሎስ ፓትርያርክ ርEሰ ሊቃነ
™™ሳት ዘIትዮጵያ Aዲስ Aበባ፣ ትንሳኤ
ማተሚያ ድርጅት ፣ 1986ዓ.ም. ፡፡
62 ገጾች፣
30ሳ.ሌ.

ከፍያለው መራሒ /ቀሲስ/
የቤተክርስየያን AስተዋጽO፣
ለIትዮጵያ ሥልጣኔ / በቁሲስ ከፍያለው
መራሒ፡- Aዲስ Aበባ ፣ ት.መ.ማ.ድ. ፣
1986ዓ.ም. ፡፡
120 ገጾች ፣ 20ሳ.ሜ.

ዩሐንስ ቡንያን
የመናኝ ጉዞ/ በዩሐንስ ቡንያን Aዲስ
Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1951
ዓ.ም. ፡፡
205 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.
ዓሥራት ገብረማሪያም
የዘመን Aቆጣጠር፣ የIትዮጵያና
የAውሮፓውያን ዘመን Aቆጣጠጠረ ለምን
ተለያየ፡፡ በAሥራት ገ/ማሪያምና
ገብረሕይወት መሐሪ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣ 1987፡፡
93 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

ኪዳነማሪያም ገብረህይወት
ስለዲር ሡልጣን የIትዮጵያ
ርስትነት መብታችሁን ጠይቁ/ በመምህር
ኪዳነማሪያም ገብረህይወት፡- Aዲስ Aበባ
፣ ትነሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት፣
1953ዓ.ም.፡፡
51 ገጾች ፣
18ሳ.ሜ .

ዴይል ጐደፈሬይ
4

36 ገጾች፣

Eስልምናና Aፍሪካ /ከቄስ
ጐዳፋሬይ ዴይል በEንግሊዝኛ ተደረሰ
ከጉበዜ ጣፈጠ ተተረጐመ ፣ Aዲስ Aበባ
ንግድ ማተሚያ ቤት፣ 1949ዓም ፡፡
158 ጒጾች ፣ 24ሳ.ሜ. ፡፡

24ሳ.ሜ.

ጋዜጣና ማስታወቂያ መሥሪያ ቤት
የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን Eድገትና
ነፃነት በኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት፡፡
Aዲስ Aበባ፣ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ
ቤት 1944ዓ.ም.፡፡

ድርሳን ወገድል ዘያሬድ፡፡ Aዘጋጅ
ካሮሎስ ኮንቴሮስኒ፡፡ ሎሼን ፣
ሴክሬታሪያት ዱ ኮርፐስ፣ 1961፡፡
60 ገጾች ፣
25ሳ.ሜ.

ፊሊ∏ስ/ ብፀE Aቡነ /
ለIትዮጵያ ቤተክርስቲያን በቅድስ
መካን Iየሩሳሌም ያላት መብት የሰነድ
ማስረጃዎች Aስመራ፣ ኮከበ ጽባሕ ማ/ቤት፣
1953፡፡በAማርኛ በEንግሊዝኛ በAረቢኛ
ቋንቋ ፡፡
2ኛ መጽሐፍ፣ 23.5x16.5 ሳ.ሜ.

ገብረ መስቀል ተስፋÂ
ከገድለ ቅዱስ ላሌበላ ባጭሩ ፡፡
›Ç=e ›uv፣ ት.መ. ማማድ፣ 1993ዓ.ም.
፡፡
38 ገጾች፣ ፎቶግራፎች፣ 21ሳ.ሜ.

ፊሊ∏ስ / Aባ/
የምንኩስና ሥነ ሥርAትና ብያኔ፡፡
Aዲስ Aበባ፣ በAርቲስቲክ ማተሚያ
Iሚትድ ቁ.327፣ 1961ዓ.ም. ፡፡
43 ገጽ፣ ፎቶ፣ 17ሳ.ሜ.

ገድለ መርቆሬዎስ ፡፡ Aዘጋጅ ካሮሎስ
ኮንቲሮሲኒ ፡፡ ሉሼን ፣
ሴክሬታሪያት ዱ ኮርፑስ ፣ 1962 ፡፡
51 ጎጾች ፣
25ሳ.ሜ.
ገድለ ሳሙኤል ዘገዳመ ዋሌ ፡፡ Aዘጋጅ
ቱረይ∼፣ ቦረሰሰ፡፡ ፔትሮሊ፣ ሱምበሰ
በሲዛሪያ ዩኒቨትሲታተስ ፔትሮሊታን ፣
1902ዓ.ም. ፡፡
91 ገጾች፣
24ሳ.ሜ

ፍሥሐ ይሁን
በዓል ተዝካር ይቅር፡፡ /¾ለውም/፡
/¾ለውም/፡ 1993ዓ.ም. ፡፡
258 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ገድለ Aቡነ በይሉት ሚካኤል ፡፡
Aዘጋጅ
ካሮሎስ ኮንኒሲኒ ፡፡ ሎሺን
፣ ሴክሬታሪያት ዱ ኮርፐስ፣ 1962ዓ.ም.
110 ገጾች፣
25 ሳ.ሜ.

ፍቅረ ድንግል በየነ
የፍትሃት ሥርዓት ጸሎትና የሃዘን
ባህል
ጥናታዊ ጽሑፍ፡፡ Aዲስ Aበባ %
/T.¾/ ፣
1983ዓ.ም. ፡፡
164 ገጾች፣ 29 ሳ.ሜ.

ገድለ Aቡነ Aበከረዙን፡፡ Aዘጋጅ ካርሎስ
ኮንቲርሲኒ ፡ ሮማ፣ ካሮሎስ
ደሎዊድ፣ 1910፡፡
133 ገጾች፣
25ሳ.ሜ.

Qw[}cw dÃ”e

ገድለ Eመነ ወለተ ጴጥሮስ ፡፡
Aዘጋጅ ካሮሎስ ቦንተሮሲኒ፡፡
ሎቨይን፣ ሴክሬታሪያት ዱኮርፐስ፣ 1962
ዓ.ም.
1x 247 ገጾች፣ 25ሳ.ሜ

ህዝባዊ ቃልሲ ህውሓት 1967-1992
መቐለ፣ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ፣
1992፡፡
180ገጾች ፣ ፎቶ ፣ 28 ሳ.ሜ.

ገድለ ፊል∏ስ ዘደብረ ሊባኖe ፡፡
Aዘጋጅ
ተረይ∼ ፣ ቦረስስ፡፡ ሊፕሳይ፣ ኤፍ.ኤ
ብሮክ ሃውስ ፣ 1902 ዓ.ም. ፡፡
83 ገጾች፣
ሥEሎች፣
25ሳ.ሜ.

ላስት፣ ጂ. ሲ.
ሀብታችን የIትዮጵያ መልከዓ ምድር
፣ ጂ.ሲ. ላስት ፣ Aራሚ በፈቃዱ ምትኩ
፡፡ Aዲስ Aበባ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት፣ 1963ዓ.ም. ፡፡
157 ገጽ፣ ሥEሎች ፣ ፎቶግራፎች፣
28ሳ.ሜ.

ገድለ ፍሬሚካኤል፣ ገድለ ዘርA
Aብርሃም፡፡
Aዘጋጅ ተረይ∼ ቦረሰስ፡፡ ሮማ፣
ካሮለስ ደሎዊጂ፣ 1905ዓ.ም. ፡፡

ላጱሶ ጌ ድሌቦ
Aብዩታዊ የምርትና የባህል Eድገት
ዘመቻ በከምባታ ሀዲያ Aውራጃ ከ1971
5

51 ገጾች፣

Eስከ 1975/ ላጱሶ ጌ ድሌቦ፣ Aዲስ Aበባ
፣ የከምባታና ሀዲያ Aውራጃ የምርትና
የባህል ዘመቻ ኮሚቴ፣ ሴንትራል
ማተሚያ ቤት፣ 1975፡፡
170 ገጾች፣ ፎቶግራፎች ፣
ሠንጠረΕች፣
21x13ሳ.ሜ.

28ሳ.ሜ.

ማኅተመ ሥላሴ ወ.መ
የIትዮጵያ ባሕል ጥናት ፣ ቡልጋ
ለቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርስቲ የጥናት
Iንስቲትዩት፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ሊሚትድ ፣ 1959 ዓ.ም. ፡፡
39 ገጽ ፣
24ሳ.ሜ.

የሕወሓት ህዝባዊ ትግል 1967-1992
መቀሌ፣ ሜጋ ግራፊክስ፣ 1992
ዓ.ም. ፡፡
187 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች ፣ 30
ሳ.ሜ .

ማህተመ ሥላሴ ወ/መስቀል
የIትዮጵ ባሕል ጥናት ቡልጋ ፡፡
Aዲስ Aበባ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣
1960ዓ.ም.
39 ገጽ፣
24x16 ሳ.ሜ.

የሕፃናት መጻሕፍት ዝግጅት ወርክሾፕ
ሪፖርት ከሚያዝያ 28 ቀን ግንቦት
1 ቀን 1984 ዓ.ም. ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ት
.ማ.ማ.ድ ፣ 1984ዓ.ም.፡፡
መግለጫዎች ፣ 29 ሳ.ሜ

ማህተመ ሥላሴ ወ/መስቀል
የቀድሞ ዘመን ጨዋ Iትዮጵያ
ጠባይና ባህል፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ቤት፣ 1958ዓ.ም. ፡፡
23 ገጾች ፣
22ሳ.ሜ.

መሐሪ ረዳI
የተሻሻለውን የቤተሰብ ህግ
ለመገንዘብ የሚረዱ Aንዳንድ ነጥቦች ፡፡
በመሓሪ ረዳI ተጻፈ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በንግድ ማተሚያ ድርጅት ታተመ፣
1995ዓ.ም. ፡፡
189 ገጾች፣
21ሳ.ሜ.
መመላለሻና መገናኛ በIትዮጵያ 4ኛ
መጽሐፍ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ፣ 1957ዓ.ም. ፡፡
47 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች፣ 23ሳ.ሜ

Iትዮጵያ.ማስታወቂያ ሚኒስቴር
ልማት፣ ተግባረ ጥበብ በIትዮጵያ
ስድስተኛ መጽሐፍ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ቤት ፣ 1958ዓ.ም. ፡፡
56 ገጽ ፣ ፎቶግራፎች፣ 21ሳ.ሜ
Iትዮጵያ.ማስታወቂያ ሚኒስቴር
የAባይ ውሃ ልማት መጀመሪያ
መሠረት፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ ማ/ቤት ፣
1951ዓ.ም.
199 ገጽ ፣ መጠን፣ 22.5x14.5ሳ.ሜ

የመምህራን ሚና በጋይዳንስና
ካውንስሊንግ ሥራ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ ት/ሚ ሴቶች ጉዳይ መምሪያ ፣ 1988
፡፡
407 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ማስታወቂያ ሚኒስቴር
የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ የIንዱስትሪ ልማት
ስትራተጅ/ በማስታወቂያ ሚኒስቴር
የፕሬስና Oዲዩ ቪΕዋል መምሪያ
ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ፣ ሜጋ Aሳታሚ
Iንተርፕራይዝ ፣ 1994ዓ.ም.፡፡
344 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

መጽሐፈ ሕግጋት ዓበይት፡፡ / የለውም/፣
ብርሃንና ሰላም ቀ.ኃ.ሥ.
ማተሚያ፣
1962ዓ.ም. ፡፡
1912 ገጾች ፣
28ሳ.ሜ

Iትዮጵያ. ማስታወቂያ ሚኒስቴር
የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይና የደህንነት
ፖሊሲና ስትራተጅ/ በማስታወቂያ
ሚኒስቴር የፕሬስና Oዲዩ ቪΕዋል
መምሪያ ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ፣ ሜጋ
Aሳታሚ Iንተርፕራይዝ ፣ 1995ዓ.ም.፡፡
158 ገጾች፣
19ሳ.ሜ.

ማህተመ ሥላሴ ወ/መስቀል
ባለን Eንወቅበት የIትዮጵያ ባህል
ጥናት፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ቤት፣ 1958ዓም፡፡
65 ገጽ ፣
21ሳ.ሜ.
ማህተመ ሥላሴ ወልደመስቀል
ስለIትዮጵያ የመሬት ሥሪት
Aስተዳደርና ግብር ፣ ጠቅላላ
Aስተያየት፡፡ በማህተመ ሥላሴ ወልደ
መስቀል፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ /ከተማ
የለውም/፣
/ቀን የለውም / ፡

Iትዮጵያ.የማስታወቂያ መርሐ ብሔር
ሚኒስቴር
የIንፎርሜሽን ፖሊሲ መመሪያ፡፡
6

Iትዮጵያ. ስታቲስቲክስ ጠቅላይ ጽሕፈት
ቤት
Iትዮጵያ ዓመታዊ የስታቲስቲክስ
መጽሔት 1958 = Ethiopia Statistical
abstract 1966- A.A. ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ቤት፣ የለውም፡፡
xv ፣ 210 ገጽ፣ ካርታ፣ ግራፍ፣
30ሳ.ሜ

Aዲስ Aበባ፣ /ከተማ የK¨<ም/ ፣
1973ዓ.ም.፡፡
46 ገጾች፣
29ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ.ማስታወቂያና ባህል ሚኒስቴር
የIንቨስትመንት Eድሎች
በIትዮጵያ፡፡ /የለውም/፣ ማስታወቂያና
ባህል ሚኒስቴር፣ /የለውም/፡፡
58 ገጾች፣ መግለጫዎች፣
ፎቶግራፎች፣ 17x25ሳ.ሜ.

ለሕዝብ

Iትዮጵያ. ስታቲስቲክስ ጠቅላይ ጽሕፈት
ቤት
Iትዮጵያ ዓመታዊ የስታቲስቲክስ
መጽሔት 1967 = Ethiopia Statistical
abstract 1975- A.A. ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት፣ የለውም፡፡
xv ፣ 231 ገጽ ፣ ካርታ ፣ ግራፍ፣
26ሳ.ሜ .

Iትዮጵያ.ማEከላዊ ስታቲስቲክስ
ባለሥልጣን መ/ቤት
የሥራ ሁኔታ በተመለከተ

Aጠቃላይ
/?/ %

ተወካ⋅ች ምክር ቤት የቀረበ
መግለጫ ፡ Aዲስ Aበባ %
1989 ዓ.ም.፡፡
26 ገጾች፣
29ሳ.ሜ.

የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ
የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ/Aዋጅ ቁጥር
213/1992/ ፣ ዝርዝር ዝግጅት ሰነድ፡፡
Aዲስ Aበባ፣ የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ፣
1994፡፡
267 ገጾች ፣
28ሳ.ሜ.

ምሳሌያዊ Aነጋገር መኰሪያ ወርቁ
/Aቀናባሪና Aዘጋጅ/
፡፡
/የለውም/ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ
ቤት፣ 1982ዓ.ም.
219 ገጽ፣
20ሳ.ሜ.

ምናሴ ኃይሌ
ይድረስ ለሶማሊያ ሕዝብ፣ ሰማሊያ
ኃይሌ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ /ማ/ቤት
የለውም/1958ዓ.ም.
122 ገጾች
28 ሳ.ሜ.

የሴቶች ጥያቄ ፣ የሁሉም Aገር ሴቶች
ተባበሩ በሩ፡፡ ከካርል ማርክስና
ፍሬደሪክ Iንግልስ ቪ AይK=ኒን ፣ ዩሴፍ
ስታሉን ጽሑፎች የተውጣጣ/ተተረጐመ
በAለሚቱ ረታ ፣ Aዲስ Aበባ፣ ኮከብ
Aሳታሚዎች፣ 1968 ዓ.ም.
179 ገጾች፣
16ሳ.ሜ.

ሞገስ በየነ
ጊዜና ፖሊስ ከ1933-1963 Aዲስ
Aበባ፣ Aርቲስቲክ ማ/ቤት
506 ገጽ፣ ሥEሎች፣ መጠን
23x15.5 ሳ.ሜ

ሬደን ፣ ኬኔት
የሕግ Aወጣጥ ሥነ ሥርዓት
በIትዮጵያ /ኬኔት ሬደን፣ ትርጉም ኃይሉ
ቸርነት፡፡ Aዲስ Aበባ % ቀዳማዊ
ኃይለሥላሴ ዩኒቨርስቲ የሕግ ትምህርት
ቤት፣ 1961ዓ.ም.፡፡
34 ገጾች%
21 ሳ.ሜ.

ስለሞን ይርጋ
ህልውና ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም ማተሚያ፣ 1992ዓ.ም.፡፡
160 ገጾች፣ ሥEሎች፣ 22 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የሠራተኛና የማህበራዊ ጉዳይ
ሚኒስቴር
በኅዳር ወር 1971ዓ.ም. በሠላሳ Aንድ
ከተሞች ስለተካሄደው የሥራ Aጥ ምዝገባ
ሪፖርት፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ / ከተማ
የለውም/ ፣ 1980 ዓ.ም.
46 ገጾች፣ ሠንጠረዠ ፣ 29ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ስታቲስቲክስ ጠቅላይ ጽ/ቤት
Iትዮጵያ ዓመታዊ የስታቲስቲክስ
መጽሔት 1957- = Ethiopia Statistical
abstract 1965- A.A. ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ቤት፣ የለውም፡፡
xii ፣ 210 ገጽ፣ ካርታ፣ ግራፍ፣
30ሳ.ሜ

ሸመልስ ቻል ይልማ
7

Aክሱም፡፡ Aዲስ Aበባ % /ዩለውም/
፣ 1955 ዓ.ም.
238 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያዊት % Aጭር መግለጫ፡፡
በሸመልስ ቻል ይልማ ተዘጋጀ፡፡
/የለውም/ ፣ /የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
14 ገጽ፣
ፎቶ፣
30ሳ.ሜ.

በየነ Aብዲ
የተጠቃለሉ የIትዮጵያ ሕጐች
Aንደኛ ማሟያ / በየነ Aብዲ ፡፡ Aዲስ
Aበባ፣ በብሔራዊ ዩኒቨርስቲ ሕግ ፋካልቲ
፣ 1967፡፡
472 ገጽ፣
28 ሳ.ሜ.

ሺበሺ ለማ
ተጠየቅ ፡፡ Aዲስ Aበባ % ኩራዝ
Aሳታሚ ድርጅት ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት፣ 1985 ዓ.ም. ፡፡
166 ገጾች %
16ሳ.ሜ.
ሽፈራው መንገሻ
የIትዮጵያ የታሪክ ጐዞ /
በሽፈራው መንገሻ፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣
1965ዓ.ም. ፡፡
53 ገጾች ፣ ስEሎች ፣ 24 ሳ.ሜ .

፣

Iትዮጵያ. ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ዩኒቨርስቲ የሕግ ፋኩሊቲ
የተጠቃለሉ የIትዮጵያ ሕጐች ፣
Eስከ ™ጉሜ 5 ቀን 1961 ዓ.ም. በሥራ
ላይ ያሉ ብሔራዊ ሕጐች 1ኛ መጽሐፍ
/ ክፍል 1-19/ A.A. ፣ ሴንትራል
ማተሚያ ቤት ፣ 1965፡፡
737 ገጽ፣
25ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. በባህልና ስፖርት ጉዳይ
ሚኒስቴር
የIትዮጵያ ቋንቋዎች Aካዳሚ
የትርጉም ሴሚናር ከግንቦት 14- 16 ቀን
1972 ዓ.ም. ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ /የለውም/
/የለውም/ ፡፡
107 ገጽ፣
33ሳ.ሜ..
ብላታ ኅሩይ ወ/ሥላሴ
መጽሐፈ ቅኔ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
/የለውም/ ፣ 1918ዓ.ም. ፡፡
379 ገጽ፣
30ሳ.ሜ
ተስፋÂ ሐቢሶ
ከምባታ Eና ሀዲያ/ ተስፋዩ ሃቢሶ
Aዲስ Aበባ ፣ 1983፡፡
765 ገጾች ፣
22ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ የሕግ
ፋኩሊቲ
የተጠቃለሉ የIትዮጵያ ሕጐች ፣
Eስከ ™ጉሜ 5 ቀን 1961 ዓ.ም. በሥራ
ላይ ያሉ ብሔራዊ ሕጐች 2ኛ መጽሐፍ
/ ክፍል 20-30/ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
የሕግ ፋኩሊቲ ተዘጋጀ ፡፡ A.A. ፣
ሴንትራል ማተሚያ ቤት ፣ 1965፡፡
212 ገጽ፣
25ሳ.ሜ.

የተጠቃለሉ የAዲስ Aበባ ሕጐች Consolidated legslation of
Addis Ababa . Addis Ababa:
Haile Selassie I University, Faculty
of Low Berhanena Selam
Printing Press, 1969.
Contents: v, p.1-79 Amharic
Lv, P.1-74 English
Folded map

Iትዮጵያ. የቀ.ኃ.ሥ. ጦር ትምህርት
ቤት %
ብሔራዊ Iዩቤልዩ
መታሰቢያ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ኮከበ ጽባሕ
ማተሚያ ቤት ፣ 1952ዓ.ም. ፡፡
303 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

ታምራት ላይኔ
የIትዩጵያ የሽግግር ወቅት የIኮኖሚ
ፖሊሲ ረቂቅ / ታምራት ላይኔ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፡፡
357 ገጽ፣
18ሳ.ሜ
ታምራት ተሰማ/ ከ/ ጂ/
ያሳለፍኩት ዘመን ፣ የግል ማስታወሻ/
በብርጋዴር ጄኔራል ታምራት ተሰማ፡፡
ከሌፎርኒያ % Oከላንድ ፣ 1996፣ ዓ.ም.
297 ገጾች ፣ ፎቶግራፍ፣ 21ሳ.ሜ

በላይ ግደይ
ገንዘብና ባንክ Aገልግሎትና
ጥቅሙ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማ/ቤት፣ /k.¾/::
93 ገጽ፣ መጠን
22x15 ሳ.ሜ

ትምህርት ሚኒስቴር

በላይ ግደይ Aምሃ
8

viii, 346 ገጾች ፣

የርቀት ትምህርት ፕሮግራም
የተማሪዎች መጽሐፈ Eድ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ Aልፋ ፕሪንተርስ ፣ 1993 ፡፡
73 ገጾች ፣ መግለጫዎች፣
21ሳ.ሜ

25ሳ.ሜ.

የIት⋅ጵያ ንጉ∴ ነገሥት መንግሥት
Aድዋና ምኒልክ፡፡ በታሪክና ሕዝብ
ማስታወቂያ ክፍል ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ
% Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣
1956ዓ.ም.፡፡
53 ገጾች ፣ ስEሎች ፣ 24ሳ.ሜ.

ትምህርት ሚኒስቴር ሴቶች ጉዳይ
መምሪያ
የጀንደር መግለጫዎች
በመጻሕፍትና በመማር ማስተማር
ሂደት፣ ለAሠልጣ→ችና ለመጽሐፍ
Aዘጋጆች ማኑዋል፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ቦሌ
ማተሚያ ፣ 1990ዓ.ም. ፡፡
38 ገጾች ፣
28ሳ.ሜ.

የ⋅ኒ⎯ርስቲ የቀድሞ ተማሪዎች ማህበር
ትምህርት ባህልና Eድገት በIትዮጵያ
የ⋅ኒ⎯ርስቲ የቀድሞ ተማሪዎች ማህበር
መጽሔት ቅጽ 1 ቁ 1% Aዲስ Aበባ %
ብርሃንና ሰላም ቀ.ኃ.ሥ.ማተሚያ ቤት፣
1964ዓ.ም.፡፡
56 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

ከትምህርትና ከሥነ ጥበብ ሚኒስቴር
Aውደ ንባብ 2ኛ መጽሐፍ፡፡
ፈደላትና ጥቂቶችም የAማርኛ ንባቦች፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ በመርሐ ጥበብ ማተሚያ
ቤት፣ 1938 ዓ.ም.፡፡
41 ገጽ ፣
18ሳ.ሜ.

ነቢየልUል ዩሐንስ
ዘመነብርሃን Aዲስ Aበባ ፣
በብርሃንና ሰላም በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ማተሚያ
ቤት፣ 1954ዓ.ም.
168 ገጽ፣ ፍቶ፣
21ሳ.ሜ.

የኅብረተሰብAዊት የIትዮጵያ ጊዜAዊ
ወታደራዊ መንግሥት የብሔራዊ
Aብዩታዊ የምርትና የባሕል ዘመቻ
የሁለተኛው ዓመት 1972ዓ.ም. Eቅድ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ 1972ዓ.ም
357 ገጽ ፣
24x16.5 ሳ.ሜ.

ነጋሽ መሸሻ
የብልጽግና ጐዳና፡፡ Aዲስ Aበባ፣
በመርሐ ጥበብ ማተሚያ ቤት ፣ 1951፡፡
129 ገጽ፣
17ሳ.ሜ.
የAማርኛ ምሳሌያዊ ንግግሮች/Aዘጋጆች
Eማዋይሽ መለሰ ፣ ሰለሞን
ወልዱ፣
መስፍን መለሰ፡፡
Aዲስ Aበባ ∅ΗΛℜ σ±ΡΤ ጉዳይ
ሚኒስቴር፣ የIትዩጵያ ቋንቋዎች Aካዳሚ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1982ዓ.ም. ፡፡
266 ገጽ ፣
24ሳ.ሜ.

የኅብረተሰብAዊት የIትዮጵያ ጊዜያዊ
ወታደራዊ መንግሥት የAሥር
ዓመት Aዲስ Aበባ ፣ ማ/ቤት የለውም፣
1972 ዓ.ም::
323 ገጽ ፣
24 ሳ.ሜ.
የIት⋅}ያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት
ሁለተኛው የAምስት ዓመት
የልማት ፕላን 1955-1959ዓ.ም. ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት፣ 1955
ዓ.ም. ፡፡
489 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.፡፡

Aስፋው መስቀሉ
ድል በሕግ የςዋ ጠቅላይ ግዛት ፖሊስ
ዋና መምሪያ መጽሔት ፡፡ Aዲስ Aበባ፣
ብርሃንና ሰላምማ/ቤት፣ 1965ዓ.ም.
5ኛ ዓመት፣ Eትመት
Aበራ ጀምበሬ
የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ በጐ
Aድራጐት ድርጅት መመሥረት/ከAበራ
ጀምበሬ ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ማተሚያ ቤት ፣
1952ዓ.ም.
136 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

የIት⋅ጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት
የንግድ ሕግ =
Commercial Code Aዲስ
Aበባ % ብርሃንና ሰላም ቀዳማዊ ኃይለ
ሥላሴ ማተሚያ ቤት፣ 1952ዓ.ም.
346 ገጾች ፣
25ሳ.ሜ.
የIት⋅ጽያ ን.ነ. መንግሥት
የንግድ ሕግ ፣ ነጋሪት ጋዜጣ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ቀዳማዊ
ኃይለሥላሴ ማተሚያ ቤት ፣ 1952ዓ.ም.
፡፡

Aወል Aደም
የንግድ ሕግ ትምህርት % የንግድ
ሕግ መግቢያና Aላፊነታቸው ያልተወሰነ
የንግድ ማኅበሮች /መዝገበ ቃላት /
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የተጠቃለሉ የIሰመጉ
መግለጫዎች /ከኅዳር 1984 Eስከ ሕዳር
1990 / ፡፡
በIትዮጵያ ሰብAዊ መብቶች ጉባዔ
ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ድርጅት፣ 1995ዓ.ም. ፡፡
300 ገጽ ፣ ስEል፣ 20ሳ.ሜ.

Aማርኛ፣ Eንግሊዝኛ፣ ፈረንሣይኛ/ ፡፡
Aዲስ Aበባ፣
Aዲስ ማተሚያ ቤት፣ 1964 ዓ.ም. ፡፡
169 ገጽ፣
24ሳ.ሜ.
የAዲሱ ዘመን ዲፕሎማሲ ቀላል
መግለጫ/
ተተረጐመ ሰይφ ይነሡ፡፡
Aዲሰ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማ/ቤት
1939ዓ.ም.፡፡
320 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ሰብAዊ መብቶች
ጉባኤ
የተጠቃለሉ የIሰመጉ
መግለጫዎች /ከግንቦት 1990 Eስከ ነሐሴ
1994/ ፡፡
በIትዮጵያ ሰብAዊ መብቶች ጉባኤ
ተዘጋጀ፡፡Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ድርጅት፣ 1995ዓ.ም. ፡፡
349 ገጽ፣ ሰንጠረዠ፣ ፎቶ፣ 20ሳ.ሜ.

የIትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ
ሕገ መንግሥት፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
/የለውም/፣ 1980 ዓ.ም. ፡፡
78ገጾች፣
21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ሰብAዊ መብቶች
ጉባኤ
ዓለም Aቀፍ የሰብAዊ መብት
ድንጋጌዎች፡፡ በIትዮጵያ ሰብAዊ
መብቶች ጉባዔ ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት፣ 1995ዓ.ም.
፡፡
x,285 ገጾች ፣ 21ሳ.ሜ.

የIትዮጵያ የሕግ መጽሔት = Journal
of Ethiopian Low.- Addis Ababa:
Addis Ababa University ,
Faculty of Low. An Annual Journal
1994.
Vol. 17
Iትዮጵያ. የIት⋅ጵያ ሰብAዊ መብቶች
ጉባዔ መሠረታዊ
ሰብAዊ መብቶች Basic
human rights. በIትዮጵያ ሰብAዊ
መብቶች ጉባዔ ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት
ታተመ 1995ዓ.ም. ፡፡
70 ገጾች፣ 14ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ሰብAዊ መብቶች
ጉባኤ
ዓለም Aቀፍ የሰብAዊ መብት
ድንጋጌዎች፡፡Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማ/ቤት 1992ዓ.ም.፡፡
285 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. Iትዮጵያ ሣይንስ ቴክኖሎጂ
የሬዲዩው ከሣይንስ ማህደር ፡፡
Aዲስ Aበባ % ት.መ.ማ.ማ.ድ፣ 1990ዓ.ም.
፡፡
44 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIት⋅ጵያ ሰብAዊ መብቶች
ጉባዔ
የተጠቃለሉ የምርጫ ሪፖርቶች
፡፡ በIትዮጵያ ሰብAዊ መብቶች ጉባኤ
/Iሰመጉ/ ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ %
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት % 1996
ዓ.ም.
274 ገጾች ፣ ሠንጠረΕ፣ 21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ የሽግግር
መንግሥት Aጠቃላይ
የትምህርትና የሥልጠና
±ሊሲ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ት.መ.ማ.ማ.ድ፣ 1986ዓ.ም
17 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ.የIት⋅ጵያ ሰብAዊ መብቶች
ጉባዔ
የተጠቃለሉ የIሰመጉ
መግለጫዎች ከህዳር 1984 Eስከ ሕዳር
1990፡፡ A.A፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
፣ 1992ዓ.ም. ፡፡
300 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ

Iትዮጵያ. የIትዩጵያ ቋንቋዎች Aካዳሚ
የስነ ቃል ሴሚናር ፡፡ ጠቅላላ
ሪ±ርት፡፡ ክፍል Aንድ ፡፡ ንግግሮችና
የቴዎሪ ወረቀቶች ፡፡ Aዲስ Aበባ፣
/የለውም/ ፣ 1976ዓ.ም. ፡፡
169 ገጽ፣ ሠንጠረΕ ፣ ፎቶዎች ፣

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ሰብAዊ መብቶች
ጉባዔ
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የሥራ ሚኒስቴር ሥልጣንና የውስጥ
ደንብ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማ/ቤት ፣ 1936ዓ.ም. ፡፡
23ገጽ፣ መጠን 21 x14 .5 ሳ . ሜ .

Iትዮጵያ.Iትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናትና
ምርምር ማEከል
ተመሳይት ፣ የቤተ-ጉራጌ
ምሳሌያዊ
ንግግሮች፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ንግድ ማተሚያ ፣
1991ዓ.ም.፡፡
583 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ.የIትዮጵያ ንገሠ ነገሥት
መንግሥት
የባህር ህግ ነጋሪት ጋዜጣ ቁ1/
1952 ዓ.ም. በተለይ የወጣ፡ ፡
Maritime code of
the Empire of
Ethiopia of 1960 ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በብርሃንና ሰላም በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ማተሚያ ቤት ታተመ፣ 1952ዓ.ም. ፡፡
90 ገጾች ፣
25ሳ.ሜ.

በIትዮጵያ በጎ Aድራጎት ድርጅት
Aንድነት ማህበር፡፡
የማህበራዊ Aገልግሎት ሥራ
በIትዮጵያ
Social welfare in Ethiopia ፡፡ Aዲስ
Aበባ ብርሃንና ሰላም ቀዳማዊ
ኃይለሥላሴ ማተሚያ ቤት፣ 1958ዓ.ም.
፡፡
109 110 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.
ጥናት

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንገሠ ነገሥት
መንግሥት
የባህር ህግ ነጋሪት ጋዜጣ ቁ1/
1952
ዓ.ም፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት ፣
1952ዓ.ም. ፡፡
90 ገጽ ፣
25ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. Iትዮጵያ ብሔረሰቦች
Iንስቲትዩት
Aጭር የIትዮጵያ ብሔረሰቦች
ማወቂያ፡፡ Aዲስ Aበባ % Iትዮጵያ
ብሔረሰቦች ጥናት Iንስቲትዩት፣
1978ዓ.ም. ፡፡
v,139 ገጽ ፣ 41 2 29ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንገሠ ነገሥት
መንግሥት
ነጋሪት ጋዜጣ የመንግሥት
ሠራተኛች ማስተዳደሪያ
ጠቅላይ መሥሪያ ቤትና የመንግሥት
ሠራተኛች ደንብ ፡፡ Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና
ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1965ዓ.ም.፡፡
xii 70 ገጽ፣
17ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት
መንግሥት የሕዝባዊ ኑa Eድገት
ሚኒስቴር
የወረዳ Eድገት ሥራ- District
development through community
development ( a guide). /S.L./
Ministry of National Community
development, /S.N./.
lll;
33Cm.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንገሠ ነገሥት
መንግሥት
ነጋሪት ጋዜጣ% Aዋጆች ⇐ልዩም 1 ፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት ፣ 1942ዓ.ም. ፡፡
456፣ 43 ገጽ፣
21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት
መንግሥት
የማስታወቂያ
ሚኒስቴር የውስጥ ደንብ፡፡
57 ገጾች ፣
29ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንገሠ ነገሥት
መንግሥት
ነጋሪት ጋዜጣ% ድንጋጌዎች Eና
ትEዛዞች ⇐ልዩም 1 = Negarit Gazeta :
decrees and Orders.- Aዲስ Aበባ ፣
ንግድ ማተሚያ ቤት ፣ 1943ዓ.ም. ፡፡
63 ገጽ፣
22ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት
መንግሥት
ሶስተኛ
የ5ዓመት የልማት ፕላን 19601965 Aዲስ Aበባ ፣ 1961ዓ.ም.
600 ገጽ ፣ መጠን 21.5 x 13ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንገሠ ነገሥት
መንግሥት
የንግድ ህግ ነጋሪት ጋዜጣ%
ቁጥር 3
1952 Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
በቀዳማዊ ኃይለስላሴ ማተሚያ ቤት፣
1952ዓ.ም.
346 ገጽ ፣
24ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንገሠ ነገሥት
መንግሥት

11

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ የIኮኖሚክስ
ባለሞያዎች ማህበር
Iትዮጵያ ከAንድ ትውልድ በኋላ፣
የIትዮጵያ የIኮኖሚክስ ባለሞያዋች
ማህበር ባዘጋጀው ርEይ 2020
የውይይት
መድረክ የቀረቡ ጽሑፎችና
Aስተያየቶች
፡፡Aዲስ Aበባ ፣ ሮቦት
ማተሚያ ፣ 1996
ዓ.ም.፡፡
428 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንገሠ ነገሥት
መንግሥት
የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ሥነ
ሥርዓት፣ ነጋሪትጋዜጣ ቁ.1/ 1949
በተለይ የወጣ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ 1954ዓ.ም.
vii, 129 ገጽ፣ 25 ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ንገሠ ነገሥት
መንግሥት ያገር ግዛት ሚኒስቴር ፡፡
ያገር ግዛት ሚኒስቴር፣
ሹማምንቶችንና ሠራተኛች ሥልጣንና
የውስጥ ደንብ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ 1949 ዓ.ም. ፡፡
69 ገጾች ፣ ሠንጠረΕ ፣ 21 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. Iትዮጵያ Eስካውት ማህበር
የEስካውት ሠራዊት ማቋቋምና
Aመራሩ ለEስካውት ሠራዊት መሪዎች
የተዘጋጀ መመሪያ፡፡ በIትዮጵያ
Eስካውት ማህበር ጽ/ቤት ተዘጋጀ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት ፣ 1962 ዓ.ም.፡፡
81 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵ ንጉሠ ነገሥት
መንግሥት
በገንዘብ ሚኒስቴር የጉምሩኮች
ዋና መሥሪያ ቤት ታርሞ የወጣ
የጉምሩክ የገቢና የወጭ Eቃ ታሪፍ =
Revised customs import and export
tariff.- Addis Ababa: Ministry of
customs 1969.
ገጽ 1-44 - Aማርኛ
ገጽ 1-31 English

Iትዮጵያ.Iትዮጵያ Eስካውት ማህበር
ጽ/ቤት
የEጩ Eስካውት ትምህርት ፣ ዝግጁ
Iትዩጵያ፣ ልጃገረድ Eስካውቶች ፡፡
በIትዮጵያ Eስካውት ማህበር ጽ/ቤት
የተዘጋጀ፡፡ የለውም፣ የለውም፡ የለውም፡፡
86 ገጾች ፣ ስEሎች ፣ 21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵ ንጉሠ ነገሥት
መንግሥት
የፍትሐብሔር ሕግ ፣ ነጋሪት
ጋዜጣ
ቁ.1/1952 በተለይ የወጣ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት ፣ 1952
ዓ.ም.፡፡
734 ገጽ ፣
25ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ.የIትዮጵያ Eድገት ፡፡
በስEል የሚነገር ታሪክ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ማስታወቂያ ክፍል፣ /
ማ/ቤት የለውም/ ፡፡
ፎቶግራፎች፣
13x20 ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. የIትዩጵያ ጐጂ ባሕል
Aስወጋጅ ኮሚቴ
ስለ Iትዮጵያ ዋና ዋና ጐጂ
ልማዳዊ ድርጊቶች ለሥርዓተ ትምህርት
Aዘጋጆች የሚሆን የመረጃ ምንጭ ፡፡
በIትዮጵያ ጐጂ ባሕል Aስወጋϑ ኮሚቴ/
I.ጐ.ባ.A.ኮ/ ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
I.ዲ.ኤም. ማተሚያ ፣ 1999ዓ.ም. ፡፡
120 ገጾች ፣ ስEል፣ 19 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ን፡ነ፡ትም፡ ሥነ
ጥበብ ሚኒስቴር
የመጀመሪያ ደረጃ ሥርዓተ
ትምህርት ካሪኩለም ከ1 Eስከ 6 ዓመት
ደረጃ ፡፡ በIትዮጵያ ን.ነ. ትምህርትና
ሥነ ጥበብ ሚኒስቴር ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ የለውም፣1919 ዓ.ም. ፡፡
174 ገጽ ፣
24ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ጐጂ ባህል
Aስወጋጅ ኮሚቴ
ስለ ጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶች
ለፖሊሲ Aውጭዎች የተዘጋጀ የመረጃ
ምንጭ ፡፡ በIትዮጵያ ጐጂ ባህል
Aስወጋጅ ኮሚቴ /የIጐ.ባ.A.ኮ/ ተዘጋጀ
፡፡ Aዲስ Aበባ፣ I.ዲ.ኤ.ም ማተሚያ ፣
2003ዓ.ም፡፡
27 ገጽ፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ስለIትዮጵያ Iኮኖሚ ይዞታ
የተዘጋጀ
ዓመታዊ ሪፖርት/ የተዘጋጀ
በፈቃዱ
ደግፌ Eና ብርሃኑ ነጋ፡፡
Aዲስ Aበባ %
የIትዮጵያ Iኮኖሚ
ባለሙያዎች
ማኅበር፣ 1999 ዓ.ም. ፡፡
521 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

12

126 ገጽ፣ ፎቶግራፍ፣ 23ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ጐጂ ባህል
Aስወጋጅ ኮሚቴ
ጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶች Eና ኤች
Aይ. ቪ/ኤድስ፡፡ በIትዮጵያ ጐጂ ባህል
Aስወጋጅ ኮሚቴ/ IጐባAኮ/ ተዘጋጀ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ቦሌ ማተሚያ ድርጅት ፣
2001ዓ.ም፡፡
80 ገጾች ፣ ስEሎች ፣ 20 ሳ.ሜ ፡፡

Iትዮጵያ. የ⋅ኒቨርስቲ የቀድሞ
ተማሪዎች ማህበር
መጽሔት ገጠሪቱ Iትዮጵያ፡፡ ቅፅ 1
ቁጥር 1 ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት ፣ 1964 ዓ.ም. ፡፡
107 ገጾች ፣ ፎቶ ፣ 24 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ፌዴራል
ዲሞራክሲያዊ ሪፐብሊክ
የኤች Aይቪ / ኤድስ
መድኃኒቶች Aቅርቦትና Aጠቃቀም
ፖሊሲ = Policy an antiretroviral
drugs supply and use of the federal
democratic republic of Ethiopia Aዲስ
Aበባ ፣
/የለውም/ ፣ 1994ዓ.ም. ፡፡
24 ገጽ፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ⋅ኒቨርስቲ የቀድሞ ተማሪዎች
ማህበር
ገጠሪቱ Iትዮጵያ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማ/ቤት፣ 1966ዓ.ም.፡፡
ቅጽ 2
ቁጥር 1
The Generation ፣ ያ ትውልድ ፣
የIትዮጵያ ሕዝባዊ Aብዮታዊ ፖርቲ
ታሪክ ክፍል 1፣ ከAጀማመሩ Eስከ 1967
ዓ.ም. ድረስ፡፡ ተተረጐመ በክፍሉ ታደሰ
፡፡ Aዲስ Aበባ % Iንዲፔንደንት
Aሳታሚዎች ቦሌ ማተሚያ ድርጅት፣ /≅/
390 ገጾች %
20ሳ.ሜ

Iትዮጵያ. የIየሩሳሌም መታሰቢያ
ድርጅት
የAስር ዓመት የሥራ Eርምጃ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት ፣ 1965ዓ.ም. ፡፡
218 ገጽ ፣ ፎቶዎች፣ 23ሳ.ሜ.

⋅ሐንስ መሠረት
የኤች Aይ ቪ/ኤድስ ትምህርት
ድጋፍ ሰጪ መጽሐፍ ለመምህራን፡፡
በዩሐንስ መሠረት ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ፊንፊኔ ማተሚያና ፐብሊሼንግ A.ማ.፣
1994 ዓ.ም. ፡፡
iv , 204 ገጾች፣ ስEል፣ 21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የEርሻ ምርምር
Iንስቲትዩት
ለሰብል Aምራቶች መመሪያ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማ/ቤት ፣
1975ዓ.ም. ፡፡
38 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

ድርቅና ጠኔ በIትዮጵያ ሰምና ወርቅ ፡፡
ዋሽንግተን፣ ሲም Iና ወርክ
ኮርፖሬሽን ፣ 1961 ዓ.ም. ፡፡
133 ገጾች ፣ ስEሎች ፣ 23ሳ.ሜ.

የΑርሻ ዘዴና ጥቅም ማከፋፈያ፡፡
ለገበሬው የሚሰጠው Aገልግሎት
፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ቤት ፣
1960ዓ.ም ፡፡
24 ገጽ፣ ስEሎች፣
22ሳ.ሜ.

ገሪማ ታፈረ
የብሔረሰቦች Aመጣጥና ባህላቸው ፡፡
/ ጐንደር/ ፣ የለውም፣ 1970፡፡
169 ገጽ፣
31ሳ.ሜ.

ከለውጡ ወዲህ
Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ ማተማያ ቤት
፣ 1968ዓ.ም. ፡፡
127 ገጽ፣ ፎቶ ፣
24ሳ.ሜ.

ገብረ ወልድ Eንግዳ ወርቁ
የIትዮጵያ መሬትና ግብር ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣
ትንሣኤ ዘጉባኤ ማ/ቤት፣
1948ዓ.ም.፡፡
128 ገጽ ፣ 24x16ሳ.ሜ.

ከበደ ኃይሌ
የIትዮጵያውያን ስደትና ኑሮ
፡፡ Aዲስ Aበባ % Iትዮጵያ
መጻህፍት ድርጅት፣ 996ዓ.ም.፡፡
266 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

፣
1960

Iትዮጵያ. ገንዘብ ሚኒስትር
የህብረተሰብAዊት Iትዮጵያ ጊዜያዊ
ወታደራዊ መንግሥት የፊናንስ ደንብ፣
Aዲስ Aበባ % /ዩለውም/ ፣ 1973 ዓ.ም.
158 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

ዓምደጽ⋅ን ተሰማ
1ኛ ባህልና ሥልጣኔ ፡፡ Aዲስ Aበባ
ትንሣዔ ዘጉባዔ ማተሚያ ቤት ፣
ዓ.ም. ፡፡
13

15 ገጾች ፣
ጋምስት ፍሬድሪክ ሲ
ቅማንት ፣ Aረማዊ Oሪታዊ
Iትዮጵያዊ ገበሬ፡፡ በባዬ ቦጋለ ላቀው
ተረጐመ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ድርጅት፣ 1993፡፡
iv, ፣ 203 ገጽ፣ ስEል፣ 21ሳ.ሜ. ፡፡

21ሳ.ሜ.

ፀሐይ ወዳ
የወንጀል ሕግ መሠረታዊ መርሆዎች
፡፡ በፀሐይ ወዳ ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ት.መ.ማ.ማ.ድ ታተመ ፣ 1994ዓ.ም. ፡፡
iv, 241 ገጾች ፣
29ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ሰበር ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ
ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ /የለውም/
፣ /የለውም/ ፡፡
247 ገጽ፣ 30 ሳ.ሜ. /⇐ልዩም/ 2፣
ቁጥር 1

ግርማ ጐርፋ
ይናገር ታሪኩ ፡፡ በግርማ ጐርፋ
ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ድርጅት ታተመ፣ 1995ዓ.ም.፡፡
243 ገጾች፣ ሠንጠረዦች ፣ ፎቶ ፣
ጐር⎦ ገብረመድህን
የIኮኖሚ Eድግት ችግርች
ባልሠለጠኑት ሀገሮች በIተዮጵያም፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት
፣ 1952ዓ.ም. ፡፡
140 ገጽ፣
22ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ሰበር፡፡ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ
ቤት ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ /የለውም/ ፣
/የለውም/ ፡፡
209 ጉጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር 2
30ሳ.ሜ.

ጐር⎦ ገብረመድህን
ያገር Iኮኖሚ ትምህርት ፡፡ ለራስህ
መበልጸጊያ ላገርህ ማደጊያ /ከጐር⎦
ገብረ መድህን፡፡ Aዲስ Aበባ %
በብርሃንና ሰላም በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ተማተሚያ ፣ 1950ዓ.ም.፡፡
128 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ሰበር ፡፡ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ
ቤት ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ /የለውም/ ፣
/የለውም/ ፡፡
294 ገጽ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር 3
30ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ሥነ ሥርዓት ፡፡
በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
/የለውም/፣ /የለውም/፡፡
300 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር 1
30 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. በጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት
የሴቶች ጉዳይ ዘርፍ በIትዮጵያ
የሽግግር መንግስት
ጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት ፣
ብሔራዊ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ =
The Transitional Government of
Ethiopia Office of the Prime minister
National Policy on Ethiopian Piano
Women: Aዲስ Aበባ % በጠቅላይ
ሚኒስቴር ጽ/ቤት የሴቶች ጉዳይ ዘርፍ፣
1986
ዓ.ም. ፡፡
34 43 ገጽ ፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ሥነ ሥርዓት ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
/የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
219 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር 2
30 ሳ.ሜ.

ጥላሁን ተሾመ
የIትዮጵያ የውል ሕግ መሠረተ
ሃሣቦች ፡፡ በጥላሁን ተሾመ ተዘጋጀ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ Aዲስ Aበባ ዩኒቨርስቲ
መጻሕፍት ማEከል የታተመ፣ 1995ዓ.ም.
21 406 ገጾች ፣ 24ሳ.ሜ
1

Iትዮጵያ. የጥንታዊ ታራክ ቅርስ
Aጠባበቅ መግለጫ
በAርኬዎሎዠ መሥሪያ ቤት
ተዘጋጀ፡፡ /x.¾./ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ
፣ /k.¾/ ፡፡

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ንብረት፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
/x.የ./፣ /k.የ./ ፡፡
297 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር
30 ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት

14

3

ንግድ ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ /k.የ./ ፡፡
190 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር
30 ሳ.ሜ.

3

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
Aፈፃፀም ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
/የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
190 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር
30 ሳ.ሜ.

ፍርድ
፣ /x.የ./

319 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር
30 ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ውርስ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ /የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
408ገጽ፣ /⇐ልዩም/ 2፣ ቁጥር 1/
30 ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ጋብቻ ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
/የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
375 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር 1
30 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ወንጀል ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
/የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
190 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር

1

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ግብር፡፡ በፌደራል
ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ /የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
216 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር 1
30 ሳ.ሜ.

30 ሳ.ሜ.
ቤት

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ

ፍርድ
፣ /የለውም/ ፣
ቁጥር 1

1

ውል ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ
/የለውም/ ፡፡
315 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣
30 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ግብር፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ /የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
207ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር 2
30 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ውል ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ
ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ /የለውም/ ፣
/የለውም/ ፡፡
261 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር 2
30ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ግብር፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ /የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
230ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር 3
30 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ውል ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ
ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ /የለውም/ ፣
/የለውም/ ፡፡
286 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር
3
30 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የፌደራል መንግሥት የሥራ
Eቅድ Aፈጻጸም ሪፖርት፡፡
በማስታወቂያ ሚኒስቴር ፕሬስና
Oዲ∼Εዋል መምሪያ ታተመ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣
1996ዓ.ም.፡፡
54 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ውል ፡፡ በፌደራል ጠቅላይ
ፍርድ
ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ /የለውም/ ፣
/የለውም/ ፡፡
261 ገጽ፣ ⇐ልዩም 2፣ ቁጥር
4
30 ሳ.ሜ.

ፍትሃ ነገሥት
ናፖሊ፣ Iንስቲቶ፣ ሮሜ፣ Oሪየንታሊ፣
1928ዓ.ም. ፡፡
339 ገጾች ፣
26ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት
ከውል ውጪ ፡፡ በፌደራል
ጠቅላይ
ፍርድ ቤት ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣
/የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡

ፍትሐ ነገሥት ንባቡና ትርጓሜው፡፡
A.A. ፣ 1990 ትንሣኤ
የመጽሐፍት ማሳተሚያ ድርጅት፣
1990ዓ.ም.፡፡
451 ገጾች ፣
30ሳ.ሜ.
15

Aዲስ Aበባ ፣ በንግድ ማተሚያ ቤት፣
1961ዓ.ም. ፡፡
38 ገጽ ፣
25ሳ.ሜ.

s”s−‹

Aምሳሉ Aክሊሉ
Aማርኛ Eንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት/
በAምሳሉ Aክሊሉ.- Aዲስ Aበባ ኩራዝ
Aሳታሚ ድርጅት 1979ዓ.ም. ፡፡
xv;
344p.
16 ሳ.ሜ.

መስፍን ልሳኑ ፡፡
የAማርኛ መጽሔት ቃላት ባለ
Aንድና ባለ ሁለት ፊደላት፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት ፣
1946 ዓ.ም.፡
115 ገጽ ፣
24ሳ.ሜ. ፡፡
መርስዔ ኅዘን ቂርቆስ
ያማርኛ ስዋስው % በAዲስ
ሥርዓት የተሰናዳ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣ 1948 ዓ.ም.
፡፡
223 ገጽ ፣
21ሳ.ሜ.

Iሳያስ Aለሜ
የግEዝና የAረብኛ ቃላት ተዛምዶ
/ግንኙነት/፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ የለውም ፣
1979ዓ.ም. ፡፡
39 ገጽ፣
33ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. ¾Iትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናትና
ምርምር ማEከል::
Aማርኛ መዝገበ ቃላት ፡፡ Aዲስ
Aበባ ⋅ኒቨርስቲ፣ 1993 ዓ.ም. ፡፡
647 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

መንግሥቱ ለማ
የAማርኛ ግጥም ዓይነቱ ፣ ሥሪቱ
፣
ሥርዓቱ = Technical aspects of
Amharic Versification.- የለውም፣
የለውም፣ 1963ዓ.ም.፡፡
133-152 ገጽ፣ 24ሳ.ሜ¸

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ቋንቋዎች
ጥናትና ምርምር ማEከል::
Aማርኛ መዝገበ ቃላት ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1993
ዓ.ም. ፡፡
645 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

ሙሉጌታ ጉደታ
ፈረንሳይኛ - Eንግሊዝኛ- Aማርኛ
መዝገበ ቃላት /በሙሉጌታ ጉደታ. -/
Aዲስ Aበባ ንግድ ማ/ቤት፣ 1990 ዓ.ም.
፡፡
142 ገጾች ፣
18 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ቋንቋዎች ጥናትና
ምርምር ማEከል::
የወላይትኛ Aማርኛ መዝገበ ቃላት::
Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ ማተሚያ ፣ 1991
ዓ.ም. ፡፡
421 ገጾች ፣ ስEሎች ፣ 21ሳ.ሜ.

ራሄል የሺጥላ
ሳባ፡፡ Eንግሊዝኛ ትግርኛ Aማርኛ
መዝገበ ቃላት ፡፡ 30 000 ቃላት ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ሜጋ ማተሚያ
Iንተርፕራይዝ ፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
481 ገጽ ፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዩጵያ የቋንቋዎች
Aካዳሚ::
የሊቃውንት ቅርስ መጽሃፈ ቅኔ
ከግEዝ ወደ Aማርኛ የተተረጐመ ቅጽ
192 ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ /የለውም/ 1978
ዓ.ም. ፡፡
638 ገጽ ፣
29ሳ.ሜ

በAል Aማን ሳዶ
Aዲሱ Eንግሊዝኛ - AማርኛOሮምፋ መዝገበ ቃላት ፣ ከ40000
ቃላት በላይ ፡፡ /የለውም/፣ ብራና
ማተሚያ ፣ 1994 ዓ.ም.
600
ገጾች ፣ ስEሎች ፣ ፎቶግራፎች ፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ.የIትዩጵያ ቋንቋዎች Aካዳሚ
የግEዝ ቅኔያት የስነ ጥበብ ቅርስ
2ኛ ክፍል ንባብ ከነትርጓሜው ፡፡ Aዲስ
Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣
1984ዓ.ም. ፡፡
405 ገጾች ፣ 21ሳ.ሜ

ብናይ Iትዮጵያ ቋንቋታት Aካዳሚ
መዝገበ ቃላት ትግርኛ ብትግርኛ
፡፡ /x.¾/ ፣ ንግድ ማ/ቤት ፣ 1989 ፡፡
970 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ.የIትዩጵያ ቋንቋዎች Aካዳሚ
ባህልና ስፖርት ጉዳይ ሚኒስቴር
በሁለተኛ ቅጽ የግEዝ ቅኔያት የስነ
ጥበብ ቅርስ የሚታተሙ ቅንያት ትርጉም

ተገኝ ታAምሩ
ያማርኛ ሐረግ በቅኔዎች ህግ
ተዘጋጀ ፡
16

ሐበሻ Aማርኛ መዝገበ ቃላት ፣
Iኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ቃላትን ያካተተ ፡፡
በይስሐቅ ኃይለማርያም ወልደ ጊዩርጊስ
ተዘጋጀ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ /የለውም/ ፣
1995ዓ.ም.
699 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

ሚስጥርና ታሪክ ረቂቅ፡፡ /የለውም/ ፣
/የለውም/ ፣ የለውም/ ፡፡
410 ገጽ ፣
30ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. የIትዩጵያ ቋንቋዎች
Aካዳሚ
ባህልና ስፖርት ጉዳይ
ሚኒስቴር
ትርጓሜ Aሠርቱ ወክልIቱ
AEናቁ
ንባቡ ከነትርጓሜው ረቂቅ
፡፡ Aዲስ Aበባ
፣/የለውም/ ፣
/የለውም/ ፣ የለውም/ ፡፡
260 ገጽ ፣
30ሳ.ሜ

⋅ሐንስ ገብረ- EግዚAብሔር
መዝገበ ቃላት ትግርኛ - Aማርኛ
Aሥመራ % ቤት ማህተም % 1948 ዓ.ም.
፡፡
855 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.
ዳዊት ብርሃኑ
ሕብረ ስዋስው ላቲΝኛ ፡፡ /የለውም /
% ተክለሃይማኖት ማ/ቤት ፣ /የለውም /
58 ገጾች ፣ 29ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ.የIትዩጵያ ቋንቋዎች Aካዳሚ
ባህልና ስፖርት ጉዳይ ሚኒስቴር
ክብረ ነገሥት ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
/የለውም/ ፣ 1985 ዓ.ም. ፡፡
181 ገጽ፣
30ሳ.ሜ
ኤሻ ጉት
የስልጥ⎯-Aማርኛ-Eንግሊዝኛ
ቃሙስ ፡፡ በIሻ ጉት Eና ሁሴን
መሐመድ ተጻፈ፡፡ Aዲስ Aበባ % ዓለም
Aቀፍ የቋንቋ ጥናት Iንስቲትዩት ፣
1995 ዓ.ም. ፡፡
468 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ዳዊት ደምሴ
Aማርኛ ለፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች ፣
Amharique Pour fracophones / ዳዊት
ደምሴ ፡፡ ፖሪስ ፣ ሊፋርማቶን ፣
1996ዓ.ም. ፡፡
157 ገጽ ፣
24ሳ.ሜ.

ከበደ ደስታ
ምሳሌና ተረት በEንስሳት
Aንደበት ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ በንግድ
ማተሚያ ቤት፣ 1971 ዓ.ም. ፡፡
86 ገጽ፣ ፎቶዎች፣ 17ሳ.ሜ.

ጊዩርሪስ ወልደ Aሜድ
ግEዝ ከነትርጉሙ
/የለውም/ ፣ /የለውም/ ፣ የለውም/ ፡፡
237 Ñጽ፣
30ሳ.ሜ.

ኪዳነወልድ ክፍሌ
መዝገበ ፊደል፡፡ የግEዝና
ያማርኛ ቋንቋ መከፈቻ ፡፡ 2ኛ መጣፍ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣
1957 ዓ.ም. ፡፡
64 ገጾች ፣ ስEል፣
23ሳ.ሜ.

፡፡

የግEዝ ቅኔያት በቁም ጽሕፈት የተጻፈ፡፡
/የለውም/ ፣ /የለውም/ ፣
የለውም/
478 Ñጽ፣

ኪዳነወልድ ክፍሌ
መጽሐፈ ስዋስው ወግስ
ወመዝገበ ቃላት ሐዲስ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ Aርቲስቲክማተሚያ ቤት፣ 1948 ዓ.ም.
፡፡
908 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች ፣
25ሳ.ሜ.

30ሳ.ሜ.

የግEዝ ቅኔያት የተተረጐሙ
የተመሰጠሩና የተተረኩ፡፡ /
የለውም/ ፣ /የለውም/ ፣ /የለውም/ ፡፡
30ሳ.ሜ.
የግEዝ ቋንቋ ፊደላት የተናጠል Aግባብና
ሥርዓተ Aጻጻፍ መዝገበ ቃላት፡፡ 6ኛ
መጽሐፍ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ /T.¾/፣ 1989
ዓ.ም. ፡፡
104 ገጾች ፣ 21ሳ.ሜ.

κንፈ ርግብ Aታላይ
ግEዝ - Aማርኛ - Eንግሊዝኛ
መዝገበ ቃላት
፡፡
/የለውም/ ፣
/የለውም/ ፣ የለውም/ ፡፡
369 ገጽ ፣
33ሳ.ሜ.

}ðØa XÃ”e
ይሳቅ ኃይለማርያም ወልደ ጊዩርጊስ
ምስግናው በላቸው
17

የጮቦ Uዳደ የሱስ ሕዝብ Aጭር
ታሪክና ባህል ፡፡ ጀርመኒ % ቱቢንግን
% 1985 ዓ.ም.፡፡
303 ገጾች % ፎቶግራፎች % 16
ሳ.ሜ.

‚¡•KAÍ=
የሀገር ቤት ልማት በIትዮጵያ ፡፡
Aዲስ Aበባ % ማስታወቂያ ሚኒስቴር ፣
1964 ዓ.ም. ፡፡
84 ገጾች ፣ ፎቶዎች ፣ 24ሳ.ሜ.

ሺቺ፣ Aንቶኒዩ
ከፋና ታሪኳ ከ1390 - 1897 ዓ.ም. /
Aንቶኒዩ ሺቺ ፣ ትርጉም ተክሌ ሸልጊቶ
1985 ዓ.ም. ፡፡
43 ገጾች % ካርታ ፣ 21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ.የሕፃናት መብቶች ኮን⎯ክሽን፡፡
Aዲስ
የሕፃናት ወጣቶች ቤተሰብ
ደህንነት ድርጅት፣ 1984ዓ.ም. ፡፡
56 ገጾች፣
21ሳ.ሜ

Aብርሃም Aስገዶም
Aስታራቂ ፣ ልብ ወለድ ታሪክ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት ፣ 1960 ዓ.ም. ፡፡
120 ገጽ ፣
24ሳ.ሜ.

መኩሯ ወልደ ስላሴ
የቡና ተክል ሥራ መምሪያ መጽሐፍ
፡፡ Aንደኛ መጽሐፍ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ነፃነት ማተሚያ ቤት ፣ 1948 ዓ.ም. ፡፡
73 ገጽ፣ ፎቶ፣ ስEል፣ 24ሳ.ሜ.

የIትዮጵያ መዝገበ Eለታት =
Ethiopian Calendar 1946-47.Addis Ababa: Ethiopian Press,
1939.
120p.: photos, 29Cm.

መኩሯ ወልደ ስላሴ
የቡና ተክል ሥራ መምሪያ መጽሐፍ
፡፡ ሁለተኛ መጽሐፍ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ነፃነት ማተሚያ ቤት ፣ 1948 ዓ.ም. ፡፡
92 ገጽ፣ ፎቶ፣ ስEል፣ 24ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. Iትዮጵያ ቋንቋዎች Aካዳሚ
የሳይንስና ቴክኖሎጂ መዝገበ
ቃላት /Eንግሊዝኛ - Aማርኛ / =
Science and technology dictionary (
English Amharic .- Aዲስ Aበባ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣ 1989
ዓ.ም. ፡፡
xvii, 254 ገጽ ፣
20ሳ.ሜ.

ማኅተመ ሥላሴ ወ/መስቀል
ቸበለው / የፈረስ ስም/ ብላቴን ጌታ
ማኅተመ ሥላሴ ወ/መስቀል፣ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1961
ዓ.ም. ፡፡
107 ገጽ፣
24x17 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. Eርሻ ምርምር Iንስቲትዩት
የስንዴ Aመራረት ዘዴ ለልማት
ሠራተኛች መመሪያ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣ 1982 ዓ.ም.
፡፡
20 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. በIትዮጵያ ውስጥ የጣሊያን
ሕዝብ የጥጥ ኩባንያ
በIጣሊያ ምስራቃዊ Aፍሪካ
ጥጥ በሚዘሩበት Aውራጃዎች ሁሉ ለጥጥ
Aዝመራ መሪነነት ያለው መጽሐፍ፡፡
Aዲስ Aበባ % Aርቲስቲክ ዘ 1940
ዓ.ም. ፡፡
61 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

Oሮሚያ / የገዳ ∞ልባ - Oromia
/ የOሮም ሕዝብ ታሪክ /
ተተረጐመ በኃሩ ቢያንሣ ፡፡ Aዲስ
Aበባ % ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ፣
1985 ዓ.ም. ፡፡
224 ገጾች %
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIት⋅ጵያ የIኮኖሚክስ
ባለሞያዎች ማህበር
ስለ Iትዮጵያ የመሬት ይዞታና
የግብርናው ዘርፍ ልማት ፣ ስለተደረገ
ምርምር የቀረበ ሪፖርት ፣ በIትዮጵያ
የIኮኖሚክስ ባለሞያዎች ማህበር፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ዩናይትድ ማተሚያ ድርጅት፣
1995ዓ.ም. ፡፡
203 ገጾች ፣
28ሳ.ሜ. ፡፡

ዓለማየሁ ነሪ ውረጋስ
ኸስት የጉራጌ ባህል Eና Iትዮጵያ
መሠረታዊ ታሪክ ፡፡ Aዲስ Aበባ % ቦሌ
ማተሚያ ድርጅት % 1985 ዓ.ም.
1ኛ መጽሐፍ % 252 ገጾች %
ካርታዎች ፣ ፎቶግራፎች፡
ሠንጠረዦች፣ 20ሳ.ሜ

Eርሻ ምርምር Iንስቲትዩት
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42 ገጾች ፣ ill ፣ ፎቶግራፎች ፣
24ሳ.ሜ.

የቡና Eና ተጓዳኝ ሰብሎች
Aመራረት ቴክኖሎጂ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ጅማ Eርሻ ምርምር ማEከል፣ 1989
ዓ.ም. ፡፡
ሥEሎች፣
20ሳ.ሜ.

ታረቀኝ ዓለሙ
Aይን Aዲስ ስለ ስፖርት ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ በንግድ ማተሚያ ቤት ፣ 1950
ዓ.ም. ፡፡
148 ገጽ፣ ስEሎች፣ 17ሳ.ሜ.

የEርሻ ምርምር Iንስቲትዩት
የጥጥ Aተካከል ዘዴ ፡፡ Aዲስ Aበባ
Aርቲስቲክ መ/ቤት ፣ 1962ዓ.ም. ፡፡
93 ገጾች ፣
22ሳ.ሜ.

ታየ ታደሰ
Aንዳንድ የታወቁ ፡፡ የIትዮጵያ
ሠዓሊዎች Aጭር የሕይወት ታሪክ፡፡ በታየ
ታደሰ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ የIትዮጵያ
ጥናትና ምርምር ተቋም፣ 1976 ዓ.ም.፡፡
71 ገጾች ፣ 20x27 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የEርሻ ምርምር
Iንስቲትዩት
የጥጥ Aተካከል ዘዴ = Hand
Book of cotton growing in Ethiopia.Aንደኛ Eትም፡፡ /
የለውም / ፣
Aርቲስቲክ ፣ 1962 ዓ.ም.፡፡
79
93 ገጽ፣ ፎቶግራፍ፣ 21
ሳ.ሜ.

ትEዛዙ ኃይሉ
ኃይለማርያም ማሞ ፣ ቲያትር /
በትEዛዙ ኃይሉ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ቤት ፣ 1949 ዓ.ም. ፡፡
56 ገጾች ፣
16ሳ.ሜ.

ዊትፊልዩ ከማል
Aትሌት ለመሆን መሮጥን መማር/
በከማል ዊትፊልድ ፡፡ የመጀመሪያ
Eትም፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ የIትዮጵያ
ሕዝብ Aትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፣ 1964
ዓ.ም. ፡፡
70 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. የIትዮጵያ ሕዝብ
⎦ትቦል
ፌዴሬሺን
የAርቤትሮች የክለቦችና
የተጫዋቶች መምሪያ፡፡ Aዱስ Aበባ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ፣ 1956ዓ.ም.፡፡
119 ገጾች ፣
14ሳ.ሜ.

Y’Øuw
ይገዙ ብሥራት
የIትዮጵያ ኪነ ጽህፈት በጎቲክና
በጌጥ Aይነት ፡፡ ለክብር ተግባራት:: Aዲስ
Aበባ ፣ ማህተመ Aርቲስቲክ ፣ 1958
ዓ.ም. ፡፡
ስEሎች ፣
22ሳ.ሜ.

ሪንክ ፣ Oቶ ፒ.
የመሰንቆ Aመታት ዘዴ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ትምህርትና ሥነ ጥበብ
ሚኒስቴር ፣ 1956ዓ.ም.፡፡
72 ገጾች ፣ ሥEሎች ፣ ፎቶግራፎች፣
26ሳ.ሜ.
የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር የውስጥ
ደንብና የሥራ መመሪያ ፡፡ /≅/
፣
/≅/፣ 1962 ዓ.ም. ፡፡
37 ገጾች ፣
29ሳ.ሜ.

Y’ êOõ
መላከ ኃይሉ
የልብ ጽጌረዳ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣ 1953 ዓ.ም.
፡፡
96 ገጽ፣
22ሳ.ሜ.

ተስፋÂ ለማ
Iትዮጵያ ሙዚቃ መሣሪያዎች ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ የተባበሩት Aታሚዎች፣
1967 ዓ.ም. ፡፡
42 ገጾች ፣ ፎቶዎች ፣ 24ሳ.ሜ.

መንግሥቱ ለማ
ጠልፎ በኪሴ፣ የቲያትር ጨዋታ ፡፡
የለውም፣ የለውም፣ 1953 ዓ.ም. ፡፡
105 ገጽ ፣
27 ሳ.ሜ.

ተሰፋÂ ለማ
Iትዮጵያ ሙዚቃ መሣሪያዎች
መጀመሪያ Eትም = Ethiopian music
instruments I issue.- የለም፣ የተባበሩት
Aታሚዎች ፣ 1967ዓ.ም. ፡፡

መኮንን ዘውዴ
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በመቆየት ተAምር Aየሁ ፡፡
AዲስAበባ ፣ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ
ቤት ፣ 1950 ዓ.ም.፡፡
137 ገጽ ፣ ስEል፣
19 ሳ.ሜ.

ትክክለኛው ሰው ፡፡/የለውም/%
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ 1964ዓ.ም.
፡፡
123 ገጽ፣
17ሳ.ሜ.

መኮንን ዘውዴ
የዓለም ሰው Eርምጃ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም የቀዳማዊ ኃይለ
ስላሴ ማተሚያ ቤት ፣ 1948 ዓ.ም. ፡፡
148 ገጽ ፣
21ሳ.ሜ

ሼክስፒር ዊሊያም
ÌK=¾e ቂሣር/ከዊሊያም ሼክስፔር
ፋሲል ገብረ ኪሮስ Eንደተረጐመው፡፡
/x.¾/% /T.¾/' /k.¾/::
105 ገጽ፣
17ሳ.ሜ.

መኮንን ዘውዴ
ያይኔ ብርሃን/ ከመኮንን ዘውዴ ፣
3ኛ Eትም ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ የተባበሩት
Aታሚዎች ፣ 1963ዓ.ም. ፡፡
108 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ቡሩክ ኃይለሥላሴ
ያንን ጀግንነት ከምን Aመጣው፣ ደብረ
ቅድስት / ከብሩክ ኃይለሥላሴ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ተስፋ ገብረ ሥላሴ ማተሚያ ቤት
፣ 1965ዓ.ም.፡፡
378 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

መኮንን ገ/ዝጊ
መቅሰፍት፡፡ 1967-1970፡፡
በEውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሠረተ፡፡
Aዲስ Aበባ % ንግድ ማተሚያ ቤት ፡፡
/k.¾/.
511 ገጾች % 21ሳ.ሜ.

ቢ፣ ዲዝሞንድ ዘ ጎልደን ኪል
የIትዮጵያ 40 ኩንታል ወርቅ የት
ደረሰ ≅ / ዲዝሞንድ ቢ . ፡፡ ተተረጐመ
በታደሰ በየነ ፡፡ Aዲስ Aበባ % ብርሃንና
ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ 1985 ዓ.ም.፡፡
349 ገጾች % 20ሳ.ሜ.

ሚካኤል ሺፈራው
ምሥጢረኛው ባለቅኔ ፣ በጸጋÂ
ገ/መድህን & ሀሁ ወይም ፐፑ & ላይ
የተመሠረተ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብራና
ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997ዓ.ም.፡፡
316 ገጽ፣
21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. በባህልና ስፖርት ጉዳይ
ሚኒስቴር
የሥነ ጽሑፍ ውድድር ሽልማት
ያላገኙ
ድርጅቶች ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ /የለውም/፣
1970 ዓ.ም. ፡፡
85 ገጾች ፣
32ሳ.ሜ.

ማሞ ውድነህ
Aሉላ Aባ ነጋ % ታሪካዊ ልቦለድ
፡፡ በማሞ ውድነህ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ኩራዝ Aሳታሚ ድርጅት፣ 1979ዓ.ም. ፡፡
412 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

ብርሃኑ ዘሪሁን
ማEበል የAብዩት ዋዜማ፡፡ ታሪክ
ቀመስ ልብወለድ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ሴንትራል ማተሚያ ቤት፣ 1980ዓ.ም.፡፡
281 ገጽ፣
17ሳ.ሜ.

ማኅተመ ሥላሴ ወ.መ
Eንቅልፍ ለምኔ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣ 1950 ዓ.ም.
202 ገጽ፣ ሥEሎች፣ 22ሳ.ሜ.

ብርሃኑዘሪሁን
የብርሃኑ ዘሪሁን ቀደምት ሥራዎች %
Aንደኛ መድብል ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ኩራዝ
Aሳታሚ ድርጅት፣ 1982ዓ.ም. ፡፡
513 ገጾች ፣
18ሳ.ሜ.

ማEረጉ በዛብህ
የAሳብ Aሥረኛ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ንግድ ማተሚያ ቤት ፣ 1958 ዓ.ም. ፡፡
79 ገጽ ፣
17ሳ.ሜ.

ብርሃኑ ዘርይሁን
ጨረቃ ስትወጣ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ /የለውም/
፡፡
93 ገጽ ፣
17ሳ.ሜ.

ማሞ ውድነህ
ዲግሪ ያሳበደው Eና ካርቱም ሄዶ
ቀረ፡፡ ሁለት ድርሰቶች፡፡ Aሥመራ%
መንግስት ማተሚያ ቤት፣ 1949ዓ.ም.፡፡
51 ገጽ፣
22ሳ.ሜ.

ብ.ወ.ወ

ሺመልስ ቻሊ ይልማ
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ዘርA ብሩክ Aቤቶ ያEቆብ ዳግማዊ፣
ከመ ያEቆብ ቀዳማዊ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ማስታወቂያ ሚኒስቴር ፣ 1961፡፡
47ገጾች፣ ፎቶግራፍች ፣ 23ሳ.ሜ.

Iሳይያስ Aለሜ Eንግዳ /ዶክ /
መጽሐፈ ምክር በኪስ ፡፡ Aዲስ
Aበባ % ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ድርጅት፣ 1986ዓ.ም. ፡፡
94 ገጾች %
14 ሳ.ሜ.

ተፈራ በላቸው መታፈሪያ
ነፃነት በቀልና ፍቅር ታሪክን
የተንተራሰ ልብወለድ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብራና ማተሚያ ፣ 1994ዓ.ም. ፡፡
344 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

Iፒክ ዘመን Aይሸሬ የሥነ ጽሑፍ
ቅርስ፡፡
በታደለ ጐድሌ ተተረጐመ ፣ Aዲስ
Aበባ ፣ Aፍሪካ ማተሚያ ቤት ታተመ፣
1995ዓ.ም. ፡፡
258 ገጽ፣
20ሳ.ሜ .

ኑረዲ Iሣ
Iሻራ ፡፡ ሥነ ግጥሞች፡፡
/የለውም/፣
/የለውም/፣ 1996 ዓ.ም. ፡፡
v 54 ገጽ፣ ስEሎች፣ 21ሳ.ሜ.

Eመቤት ግርማ
ናርዶስ የግጥም መደብል፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ሳምኬት ማተሚያ ቤት፣ 1996
ዓ.ም. ፡፡
86 ገጽ ፣ ስEሎች፣ 20 ሳ.ሜ. ፡፡

Aሰፋ ገብረማርያም ተስማ
የመስከረም ጮራ፣ ልዩ ልዩ
ግጥሞች፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ቼምበር ማተሚያ
ቤት፣ 1971ዓ.ም.፡፡
59 ገጽ ፣ ፎቶግራፎች ፣ 19ሳ.ሜ.

ሳ.ሜ.

፣

Aሥራተ ቦጋለ
ዓለም ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ቤት ፣ 1963 ዓ.ም. ፡፡
83 ገጽ ፣ ፎቶግራፎች፣ 17

Oሮማይ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ Aሳታሚ ድርጅት
/ቀን የለውም/፡፡
370 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.
ከበደ ሚካኤል
የቅጣት ማEከል ወይም በላይ ነህ %
በAራት ጾታ የተከፈለ ቲያትር ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ሊሚትድ ፣
1958ዓ.ም. ፡፡
110 ገጽ ፣
20ሳ.ሜ.

Aቤ ጉበኛ
ምልከAም ሰይፈ ነበልባል ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት፣ 1956ዓ.ም. ፡፡
170 ገጽ ፣
17ሳ.ሜ.

ከበደ ሚካኤል
Aኔባል % ለ25ኛው ዘውድ በዓል
Iዩቤልዩ የተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣ የለውም፡፡
81 ገጽ ፣
17ሳ.ሜ.

Aቤ ጐበኛ
የደካሞች ወጥመድ፡፡ ባለሶስት
ክፍል ድራማ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ተስፋ
ገብረስላሴ ማተሚያ ቤት፣ 1965ዓ.ም.፡፡
144 ገጽ፣
23ሳ.ሜ.

ካሳ ኃይሉ
ጣፋጭ ጥበብ ፡፡ Aሥመራ ፣ ኮከበ
ጽባህ ዘማ.ሐ.ፍ.ሃ ማተሚያ ቤት ፣
1959ዓ.ም. ፡፡
328 ገጽ ፣
17ሳ.ሜ.

Aደም ረታ
ግራጫ ቃጭሎች፣ ልብወለድ ፡፡
Iትዮጵያ ፣ Aዲስ Aበባ ሻማ ቡክስ ፣
ሴንትራል ማተሚያ ቤት፣ 1997ዓ.ም. ፡፡
462 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

የማነብርሃን Aማኙ
ለታሪክ ፣ ልብ ወለድ መጽሐፍ
/የለውም/፣ 1997ዓ.ም. ፡፡
265 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

Aፈወርቅ ገብረ Iየሱስ
ጦቢያ % ልብ ወለድ ታሪክ ፡፡
Aዲስ
Aበባ ፣ትምህርትና ሥነ ጥበብ
ሚኒስቴር ፣
1958 ዓ.ም. ፡፡
ii
80 ገጽ፣

የማነብርሃን ዳምጠው
& ህብር & የAማርኛ ቅኔ ከነመፍቻው
/ በየማነብርሃን ዳምጠው፡፡ Aዲስ Aበባ ፣

21

I⇑ንጋዲ/ ፍቅረማርቆስ ደስታ ፡፡
Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ድርጅት ፣ 1990 ዓ.ም. ፡፡
254 ገጽ ፣
21ሳ.ማ.

ትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት ፣
1967ዓ.ም. ፡፡
1047 ገጾች ፣
18ሳ.ሜ.
የማነብርሃን ዳምጠው
& ህብር & የAማርኛ ቅኔ
ከነመፍቻው ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ትንሳኤ
ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት ፣ 1966ዓ.ም. ፡፡
104 ገጾች ፣
19 x4.5.ሳ.ሜ.

ፒራንዲሌ ሎዊጅ
ምርጥ ድርሰቶች ፣፡ Aዲስ Aበባ፣
የIጣሊያ ካልቸራል Iኒስቲትዩት 1960
ዓ.ም. ፡፡
265 ገጽ፣ 23.5x16 ሳ.ሜ.

ይልማ ማናዩ
Aባቴን ንገሪኝ ፡፡ የለውም፣
የለውም፣ 1958 ዓ.ም. ፡፡
90 ገጽ፣
20ሳ.ሜ.

]¡“ Í=*Ó^ò

ዳዊት ደገፋ
Eውነት የጠማው ሰው ፣
ልብወለድ ድራማ / በዳዊት ደገፋ ፣
Aዲስ Aበባ % ተስፋ ማተሚያ ቤት ፣
1949 ዓ.ም. ፡፡
34 ገጾች ፣
16ሳ.ሜ.

ሀብተማሪያም Aሰፋ
የIትዮጵያ ታሪክ ጥያቄዎችና
ባህሎች ከደ/ር ሀብተማሪያም ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ /የለውም/ ፣ 1986 ዓ.ም. ፡፡
752 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

ዶስቶየሸስኪ ፊዩደር
ወንጀልና ቅጣት፡፡ / ፊዩደር
ዶስቶየሸስኪ ፣ ተተረጐመ በካሣ
ገ/ህይወት በፋንቱ ሳህሌ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ ሻማ ቡክስ፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡
383 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ሁሴን Aህመድ
መስዋEትነት Eና ፅናት ፡፡ /የለውም/
፣ Eስታር ማተሚያ ቤት፣ 1997 ዓ.ም.
254 ገጽ ፣
25ሳ.ሜ.
ህሩይ ወ/ሥላሴ
ዳግማዊ ቴዎድሮስ ንጉስ ነገሥት
ዘIትዮጵያ፡፡ ከAቶ መክብብ መኮንን
ክንፊ ተገኝቶ የተቀዳ / ታይብ የተደረገ/
27 ገጾች ፣
29 ሳ.ሜ.

ገብረ Iየሱስ ኃ/ማርያም
ከንቱ ኑሮ ይህነው ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ 1958
ዓ.ም.፡፡
65 ገጽ ፣
16ሳ.ሜ.

ላስት፣ ጄፈሪ
የIትዮጵያ ታሪክ በሥEል ፣ ጄፈሪ
ላስት Eና ሪቻርድ ፓንክረስት ፣ ተርጓሚ
ሰለሞን ሙሉነህ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
Oክስፎርድ ዩኒቨርስቲ ፕሬስ ፣ 1965 ዓ.ም.
52 ገጽ፣
21 ሳ.ሜ.

ግርማ ሙላት
ሞት ያልጣለው ህይወት ፡፡
ልብወለድ ቲያትራዊ ድርሰት፡፡ ኮሜዲ
፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ማተሚያ ቤት ፡፡
82 ገጽ ፣
21ሳ.ሜ.
ግርማ ዘውዴ
ከርታታው ቤተሰብ ፣ ልብወለድ
ቲAትር / በግርማ ዘውዴ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ በንግድ ማተሚያ ቤት ፣ 1956ዓ.ም. ፡፡
62 ገጾች ፣
16ሳ.ሜ.

ላጱሶ ጌ፡ ድሌቦ
የIትዮጵያ የመከራ ሥርዓትና
የኤርትራ ጥያቄ ፡፡ Aዲስ Aበባ % ንግድ
ማተሚያ ቤት ፣ 1985 ዓ.ም. ፡፡
ሦስተኛ መጽሐፍ፣ 193 ገጾች %
ካርታ፣ ፎቶግራፎት ፣ ሠንጠረዦች
፣
20 x15 ሳ.ሜ.

ፈቃደ Aዘዘ
ሰሚ ያጡ ድምጾች ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ በብራና ማተሚያ ድርጅት ፣ 1996
ዓ.ም.
xii; 221 ገጾች ፣ 21 ሳ.ሜ.

ላጱሶ ጌ፡ ድሌቦ
የIትዮጵያ ረጅም የሕዝብና
የመንግሥት ታሪክ ፣ Aንደኛ መጽሐፍ /

ፍቅረማርቆስ ደስታ
22

ላጱሶ ጌ፡ ድሌቦ ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ቤት ፣ 1982ዓ.ም. ፡፡
302 ገጾች ፣ ፎቶተግራፎች ፣
ሠንጠረዦች ፣ ካርታዎች፣
20x14
ሳ.T@.

85 ገጾች %

20ሳ.ሜ.

መርስኤ ሀዘን ወልደ ቂርቆስ
የIትዮጵያ ቤተክርስቲያን
የመጀመሪያው Iትዮጵያዊ ፓትርያርክ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም በቀዳማዊ
ኃይለሥላሴ ማተሚያ ቤት ፣ 1956 ዓ.ም.
፡፡
151 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

ላጱሶ ጌ፡ ድሌቦ
የIትዮጵያ የገባር ሥርዓትና
ጅምር ካፒታሊዝም 1900-1966 / ላጱሶ
ጌ. ደሌቦ ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ቤት ፣ 1983 ዓ.ም. ፡፡
2ኛ መጽሐፍ ፣ 332 ገጾች
፣ፎቶግራፎች፣ ካርታዎች ፣
ሠንጠረዦች፣ 20x14ሳ.ሜ.

መርስዔ ኅዘን ወልደ ቂርቆስ
የዘመን ታሪክ ትዝታየ በዳግማዊ
ምኒልክ ዘመነ መንግሥት ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ ዛምራ Aሳታሚ ፣ 1994 ዓ.ም. ፡፡
186 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች ፣
21ሳ.ሜ.

ልUል መኰንን ታሪክና መታሰቢያ
በሥEል፡፡
/ከተማ የለውም/ ፣/ማ.ቤት
የለውም/ ፣ 1949 ዓ.ም. ፡፡
፣ ፎቶግራፎች ፣
31 ሳ.ሜ.

መንግሥቱ ለማ
መጽሐፈ ትዝታ ዘAለቃ ለማ
ኃይሉ ወልደ ታሪክ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ 1959
ዓ.ም. ፡፡
271 ገጽ ፣
23x15.5 ሳ.ሜ.

ሐረር Aመፀ ፡፡ A.A ፣ ፋና ዲሞክራሲ
1992 ዓ.ም. ፡፡
175 ገጾች፣ ፎቶግራፎች ፣
17ሳ.ሜ.

መንግስቱ መኮንን
መኮንን ሀብተወልድ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣ 1956 ዓ.ም.
፡፡
56 ገጽ ፣ ፎቶ ፣
22ሳ.ሜ.

ሐርቃ ሐሮዩ Oዳ
ከናይሮቢ Eስከ Iዩቤልዩ
ቤተመንግሥት ፣ የፖለቲካ ግለታሪክ
/የፖለቲካ / Aውቶ ባዬግራፊ/ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ቦሌ ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997
ዓ.ም. ፡፡
V, 369 ገጽ፣
21ሳ.ሜ.

መድኃኔ ታደሰ
የኤርትራና የIትዮጵያ ጦርነት %
የግጭቱ መነሻና መድረሻ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ፣ 1991 ዓ.ም.
፡፡
221 ገጾች ፣
18 ሳ.ሜ.

መለስልኝ Aንለይ
ባለፊት 5 የሙከራ Aመታት
ፋሽስቶች ፣ በIትዮጵያ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ መርሃ ጥበብ ማተሚያ ቤት፣ 1947
ዓ.ም. ፡፡
80 ገጾች ፣ ፎቶ ፣ 23ሳ.ሜ.

ሙሉ ሰው ምትኩ
የAርበ→ች ትግል ከፋሺስት ጋር %
ከሸዋ Eስከ ሱዳን ጠረፍ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ 1937
ዓ.ም. ፡፡
62 ገጽ ፣
24ሳ.ሜ.

መልኬ ጌታሁን
የትግል ፍጻሜ፡፡ /የለውም/
፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት፣
1997 ዓ.ም.፡፡
343 ገጽ ፣
20ሳ.ሜ.

ሙሉ ሰው ምትኩ
የAርበ→ች ትግል ከፋሺስት ጋር %
ከሸዋ Eስከ ሱዳን ጠረፍ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ 1937
ዓ.ም. ፡፡

መስፍን ወልደማርያም
Iትዮጵያ ከየት % ወዴት ≅
Aዲስ Aበባ ፣ ጉራማይሌ Aሳታሚ ፣
ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1986ዓ.ም. ፡፡

ማህተመ ሥላሴ ወልደመስቀል
23

22 ገጾች ፣ ፎቶዎች ፣

ትልቁ ትውልድ ፡፡ ዘ ንጉሠ ሣህለ
ስላሴ Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ቤት ፣ 1965 ዓ.ም. ፡፡
107 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

24ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ማስታወቂያና ቱሪዝም
ሚኒስቴር
የIትዮጵያ የድል መታሰቢያ፣
25ኛው ዓመት 1933-1958 ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ ንግድ ማተሚያ ቤት ፣ 1958 ዓ.ም. ፡፡
443 ገጽ ፣ ፎቶግራፎች ፣ 30ሳ.ሜ.

ማህተመ ሥላሴ ወ/መስቀል
ስም ከመቃብር በላይ የιሐፊ
ትEዛዝ ወ/መስቀል ታሪክ Aጭር
የህይወት ታሪክ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣ 1956ዓ.ም.
፡፡
85 ገጽ ፣ ስEሎች ፣
22ሳ.ሜ.

ማን፣ ጆን
ጃንሆይን ማን ገደላቸው ፡፡ በጆን
ማን ተጻፈ ፡፡ ትርጉም ተክሉ ጥላሁን ፡፡
Aዲስ Aበባ % ብራና ማተሚያ ድርጅት ፣
1996 ዓ.ም. ፡፡
200 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

ማኅተመ ሥላሴ ወ/መስቀል/ ብላቴን
ጌታ /
ዝክረ ነገር ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ነፃነት
ማተሚያ ቤት ፣ 1942ዓ.ም. ፡፡
16x23.5 ሳ.ሜ.

ሰባኪ፣ Aልቤርቶ
የሙሶሊኒ ወረራ በIትዮጵያ ፣
ፋሺዝምና የቅኝ Aገዛዝ ተሞክሮ ፡፡
/የለውም/ ፣ ዜጋ Aሳታሚና ማስታወቂያ
ድርጅት፣1995 ዓ.ም.፡፡
270 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

ማሞ ውድነህ
የኤርትራ ታሪክ ፡፡ /Aሥመራ / ፣
ኮከበ ጽባሕ ማተሚያ ቤት ፣ 1962
ዓ.ም. ፡፡
145 ገጽ ፣
17ሳ.ሜ.

ሰባኪ Aልቤርቶ /ፕሮፌሰር /
Iትዮጵያ በIጣሊያ ፋሺስቶች
የወረራ ዓመታት ፡፡ በፕሮፌሰር Aልቤርቶ
ሰባኪ ተጻፈ ፣ በሻምበል ዓለማየሁ
ተተረጉመ ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ድርጅት ፣ 2002
ዓ.ም. ፡፡
279 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

ማሞ ውድነህ
የደቡብ ሱዳን ብጥብጥ ፣ Aረቦች
500 000 Aፍሪቃዊያንን ገድለዋል፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ኮከበ ጽባሕ ማተሚያ ፣
1960 ዓ.ም.፡፡
106 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች፣
17ሳ.ሜ.

ሰይ⎦ ድባቤ
Aዝማች የጐራጌ ሕዝብ Aጭር
ታሪክ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ተስፋ ገብረስላሴ
ማተሚያ ፣ 1966 ዓ.ም. ፡፡
68 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ማስታወቂያ ሚኒስቴር
መልካም AርAያ መልካም ስም
ይኖራል ዘላለም፣ / የልUል መኮንን
ኃይለሥላሴ መስፍን ሐረር የህይወት
ታሪክ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ቀ.ኃ.ሥ ማተሚያ ቤት፣ ፡
222 ገጾች ፣ ፎቶግራፍ ፣ 24ሳ.ሜ.

ሰይ⎦ ድባቤ
Aዝማች የጐራጌ ሕዝብ Aጭር
ታሪክ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ተስፋ ገብረስላሴ
ማተሚያ ፣ 1966 ዓ.ም. ፡፡
68 ገጾች ፣
17x12 ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ማስታወቂያ ሚኒስቴር
ትንሳኤና ህይወት ሚያዝያ 27 ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት ፣ 1956ዓ.ም. ፡፡
65 ገጾች ፣
ፎቶ፣
21ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ማስታወቂያ ሚኒስቴር
ግርማዊΤ Eቴጌ መነን Aስፋው
ከ1883-1954 ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም የቀዳማዊ ኃይለስላሴ ማተሚያ
ቤት ታተመ ፡፡

ስፔንሰር ፣ ጆን ሐዘወይ
ጥርስ የገባች ሃገር Iትዮጵያ / ጆን
ሐዘወይ ስፔንስ፣ ትርÑ<ም መንግሥቱ
ኃ/ማርያም AርAያ፣ መዝገቡ ምትኩ

24

144 ገጾች ፣ ሥEል፣ ካርታ ፣
ፎቶግራፍ፣ 20ሳ.ሜ.

ቢልልኝ ፡፡ Aዲስ Aበባ % ንግድ
ማተሚያ ድርጅት % 1986 ዓ.ም. ፡፡
505 ገጾች % ካርታዎች ፣
ፎቶግራፎች
20ሳ.ሜ

በሪሁን ከበደ
የAፄ ኃይለስላሴ ታሪክ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ፣ 1993ዓ.ም.
፡
1333 ገጾች ፣ መግለጫዎች ፣
ፎቶግራፎች ፣ 25 ሳ.ሜ.

ከሠርፀ ድንግል ታሪክ Eለታዊ ድርጊት
በAሥር በAጭሩ ሆኖ የታቀዱ ፡፡
/ u.¾/ ፣ / T.¾/ ፣ / k.¾/፡፡
83 ገጾች ፣
28ሳ.ሜ.
ሣህሉ ÉፋÂ
የAሩሲ ህዝብ ልማትና Eድገት ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት፣ 1960ዓ.ም. ፡፡
185 ገጾች ፣ ፎቶ፣
24ሳ.ሜ.

ባህሩ ዘውዴ
የIትዮጵያ ታሪክ ከ1848 Eስከ
1966 Aዲስ Aበባ ፣ Aዲስ Aበባ ዩኒቨርስቲ
ፕሬስ 1989 ዓ.ም.
262 ገጾች ፣ ሥEሎች ፣
ፎቶዎች፣መጠን ፣ 23ሳ.ሜ.

በሥራ የተገለጸ የAርቆ Aስተዋይነት
ታሪክ፡፡ Aዲስ Aበባ %
ማስታወቂያ ሚ/ር፣ 1966 ዓ.ም.፡፡
80 ገጾች ፣ ፎቶዎች፣
24
ሳ.ሜ.

ብላንክ ሔንሪ /ዶ/ር/
የAሥራት ዘመን በAበሻ Aገር /ተጻፈ
በሔንሪ ብላንክ ፡፡ ተርጓሚ ዳኘው ወልደ
ሥላሴ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት ፣ 1963 ዓ.ም. ፡፡
270 ገጾች ፣
22ሳ.ሜ.

በላይ ግደይ
ላሊበላ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ፣ 1996
ዓ.ም. ፡፡
88 ገጽ ፣ ስEሎች፣ 21 ሳ.ሜ.

በርክላይ ጆርጅ ኤፍ ኤች Aነሳስ ፡፡
የAድዋ ዘመቻና የAጼ ምኒሊክ
Aነሳስ ፡፡ ዳኛው ወልደስላሴ ባጭሩ
Eንደተተረጐመው ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ 1967
ዓ.ም. ፡፡

በላይ ግደይ
Aዲስ Aበባ ያብባል ገና
፡፡Aዲስ Aበባ% ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ድርጅት፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡
175 ገጾች ፣ ፎቶዎች፣
መግለጫዎች፣
20.5ሳ.ሜ.

ቤተመጻሕፍት ወመዘክርና Aርኪዎሎጂ
ዋና መስሪያ ቤት በAድዋ Aውራጃ
የተገኙ የታሪክ ቅርሶች ፡፡ Aፄ ላሊበላ
ገድል ከግEዝ ወደ Aማርኛ የተተረጐመ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ትንሳኤ ዘጐባኤ ማ/ቤት፣
1952 ዓ.ም. ፡፡
55 ገጽ ፣ ሥEሎች ፣
24x16.5
ሳ.ሜ.

በላይ ግደይ Aምሐ
Iትዮጵያ ሀገሬና ትዝታዩ / በላይ
ግደይ Aምሐ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ድርጅት፣ 1990 ዓ.ም. ፡፡
532 ገጾች ፣ ሥEል ፣
20ሳ.ሜ.

ብርሃኑ ለሚሶ
የOሮሞ ሕዝብ ታሪክ ፡፡ በብርሃኑ
ለሚሶና Eና በታቦር ዋሜ ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ Oሮሚያ ሥርዓተ ትምህርት ፣ 1993
ዓ.ም ፡፡
147 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

በላይ ግደይ
የIትዮጵያ ሥልጣኔ / በላይ ግደይ
፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት ፣ 1983 ዓ.ም. ፡፡
196 ገጽ ፣ ካርታ፣ ፎቶግራፎች ፣
20x14 ሳ.ሜ.

ብርሃኑ ድንቄ
የIትዮጵያ Aጭር ታሪክ ፣ / በብርሃኑ
ድንቁ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ትንሳኤ ዘጉባኤ
ማተሚያ ቤት ፣ 1952ዓ.ም. ፡፡
68 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

በላይ ግደይ Aምኃ
ጐንደር ፡፡ Aዲስ Aበባ % /
የለውም / ፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡

ብርሃኑ ድንቄ
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የIትዮጵያ Aጭር ታሪክ ፣ Aዲስ
Aበባ ፣ ትንሳኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት ፣
1041 1952ዓ.ም. ፡፡
68 ገጾች ፣
21x13 ሳ.ሜ.

ተክለ ጻድቅ መኩሪያ
የIትዮጵያ ታሪክ ከAጼ ቴዎድሮስ
Eስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ 10ኛ Eና 9ኛ
ክፍል ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት ፣ 1936ዓ.ም.
12.5 x 20 ሳ.ሜ

ተAምራት ይገዙ
የስደት መታሰቢያ ጠላት
Iትዮጵያ በወረረ ዘመን ወደ
Iየሩሳሌም ስደት / በተAምራት ይገዙ
፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት፣ 1944 ዓ.ም. ፡፡
82 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ተክለ ጻድቅ መኩሪያ
የIትዮጵያ ታሪክ ከAጼ ይኩኑ
Aምላክ
Eስከ Aጼ ንብለ ድንግል፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት ፣ 1966ዓ.ም.
390 ገጽ ፣
20 x13 ሳ.ሜ

ተስፋÂ ሀብተማርያም
የጦር ሜዳ ውሎ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1997ዓ.ም. ፡፡
323 ገጽ ፣ ማፕ ፣
ፎቶግራፍ፣
21ሳ.ማ.

ተክለ ጻድቅ መኩሪያ
የIትዮጵያ ታሪክ ከAክሱም ³Ñ<Á
፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት ፣ 1966ዓ.ም.
12.5 x20 ሳ.ሜ

ተክለ ጻድቅ መኩሪያ
Aጼ ቴዎድሮስ Eና የIትዮጵያ
Aንድነት /ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ኩራዝ Aሳታሚ ድርጅት፣
Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣ 1981ዓ.ም.
፡፡
514 ገጾች ፣ፎቶግራፎች፣
20 x 14ሳ .ሜ

ተክለ ጻድቅ መኩሪያ
የIትዮጵያ ታሪክ ከAጼ ንብለ
ድንግል Eስከ Aጼ ቴዎድሮስ 10ኛ
ክፍል ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት ፣ 1965ዓ.ም.
12.5 x20 ሳ.ሜ
ተክለ ጻድቅ መኩሪያ
ጥንታዊት Iትዮጵያንና ግብጽ
ቱትሞሲስና ራምሲስ ያንኪና ሻባክ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ተስፋ ማ/ቤት፣ 1950 ዓ.ም.
፡፡
88 ገጽ፣ ቁጥር 2፣ 23 x16
ሳ.ሜ

ተክለ ጻድቅ መኩሪያ
Aጼ ዩሐንስ Eና የIትዮጵያ
Aንድነት / ተክለ ጻድቅ መኩሪያ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ኩራዝ Aሳታሚ ድርጅት፣
ቦሌ ማተሚያ ቤት ፣ 1982ዓ.ም. ፡፡
578 ገጽ፡ ፎቶግራፎች ፣
ካርታዎች፣
20 x15 ሳ.ሜ.

ተወልደ ተኩE /ዶ/ር /
የIትዮጵያ Aንድነት Eና Iጣሊያ/
ተወልደ ተኩE /ዶ/ር / Aዲስ Aበባ ፣
Aዲስ Aበባ ዩኒቨርስቲ ፣ 1990 ዓ.ም. ፡፡
641 ገጽ ፣ ሥEል፣ ካርታ፣ 18ሳ.ሜ.

ተክለ ጻድቅ መኩሪያ
Aጼ ምኒልክ Eና የIትዮጵያ
Aንድነት፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ኩራዝ
Aሳታሚ ድርጅት፣ ቦሌ ማተሚያ ቤት ፣
1983ዓ.ም. ፡፡
508 ገጽ፡ ፎቶግራፎች ፣
ካርታዎች፣
20 ሳ.ሜ.

ተፈራ በላቸው መታፈሪያ
Iትዮጵያ በጠላት የተከበበች ሀገር
ዲፕሎማቲክ ምስጢራዊ ሰነዶች ፡፡
በተፈራ በላቸው መታፈሪያ ተተረጐመ
፡፡ Aዲስ Aበባ፣ ብራናማተሚያ ፣ 1994
ዓ.ም. ፡፡
178 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

ተክለ ጻድቅ መኩሪያ
የIትዮጵያ ታሪክ ፣ ነብያ Aክሱም
ዛጉያ Eስከ Aፄ የኰኖ Aምላክ ዘመነ
መንግሥት 1 መጽሐፍ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ትንሣኤ ዘጐባኤ ማተሚያ ቤት ፣
1951ዓ.ም.
444 ገጽ ፣ ሥEሎች፣ ፎቶግራፎች
፣
22 d.ሜ.

የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት Aጭር
ታሪክ ፡፡
Short History of Tafari
Makonnen School ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣

26

በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ፣
1942ዓ.ም. ፡፡
80 ገጾች ፣ ፎቶዎች ፣ 24
ሳ.ሜ.

ትምህርትና ስነጥበበብ ሚኒስቴር ፡፡
ጥንታዊ የIትዮጵያ ታሪክ ባጭሩ
፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣
1964ዓ.ም. ፡፡
34 ገጾች ፣
22ሳ.ሜ ፡፡

ታሪክና የቤተመንግሥት ዜና ማሰናጃ
ጽሕፈት
ቤት ንጉሥ ሳሕለ ሥላሴ ንጉሠ ሸዋ
የEረፍታቸው መቶኛ Aመት / ጥቅምት
12 ቀን 1940 ዓ.ም. / መታሰቢያ ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት ፣ 1940ዓ.ም. ፡፡
23 ገጽ፣ ሥEሎች፣ 23.5 x16
ሳ.ሜ

ትሪዩልዚ Aሌሳንድሮ
የወለጋ የታሪክ ሰነዶች ከ1880ዎቹ
Eስከ 1920ዎቹ /E.A.A / ፡፡ ቅጽ 1
የAማርኛ ሰነዶች% Iትዮጵያ፣ Aዲስ Aበባ
ዩኒቨርስቲ ፕሬስ % 1996 ዓ.ም. ፡፡
Li, 326 ገጾች ፣ ገላጭ ፎቶግ24ሳ.ሜ.

ታደሰ ሜጫ
ጥቁር Aንበሳ በምEራብ Iትዮጵያ
፡፡ Aስመራ ፣ የኰሪያ ኤሪትሬO
ማህበር ማተሚያ ቤት ፣ 1943 ዓ.ም. ፡፡
116 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ቸርነት ቢሰወር
Aፍሪካዊት ኮንጐ ፡፡ Aዲስ Aበባ
ንግድ ማተሚያ ቤት ፣ 1958 ዓ.ም. ፡፡
63 ገጾች ፣ ፎቶዎች ፣ 23ሳ.ሜ.

ታደሰ ዘወልደ
ቀሪን ገረመው የAርበ→ች ታሪክ /
በታደሰ ዘወልዴ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ማተሚያ
1960ዓ.ም.፡፡
533 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች ፣
ሠንጠረዠ፣
22ሳ.ሜ.

ቸርነት ተክለጊዩርጊስ
ከድር Uባ Aባያኤ 1920-1987፡፡
106 ገጾች ፣ ፎቶዎች ፣ መጠ
30ሳ.ሜ.
ኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ
ሕይወቴና የIትዮጵያ Eርምጃ/
በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ንጉሠ ነገሥት
Iትዮጵያ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ማተሚያ ቤት
፣ 1965ዓ.ም. ፡፡
269 ገጾች ፣ ስEሎች፣ 24ሳ.ሜ.

ታደሰ ዘወልደ
የAቤቶሁን ያEቆብ ፣ ትውልድና
Aጭር ታሪክ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
በብርሃንና ሰላም የቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ማተሚያ ቤት ፣ 1948 ዓ.ም. ፡፡
42 ገጽ ፣ ሥEሎች ፣ 22ሳ.ሜ
ታጀበ በየነ
Aዲስ Aበባ ትናገር ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣ 1968
ዓ.ም. ፡፡
138 ገጽ ፣ ሥEሎች ፣ 17.5 x12
ሳ.ሜ

ሳ.ሜ.

ኃይለሥላሴ ን.ነ ዘIትዮጵያ
ህይወቴና የIትዮጵያ Eርምጃ
በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ንጉሠ ነገሥት
ዘIትዮጵያ % 6ኛ መጽሐፍ፡፡ Iንግላንድ
ባዝ ፣ 1929 ዓ.ም. ፡፡
264 ገጾች ፣ ሰንጠረዝ ፣ 22
ኃይለሥላሴ ን.ነ ዘIትዮጵያ
ሕይወቴና የIትዮጵያ Eርምጃ/
በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ንጉሠ ነገሥት
ዘIትዮጵያ 6ኛ መጽሐፍ ፡፡ Iንግላንድ
ባዝ፣ 1934ዓ.ም. ፡፡
338 ገጾች ፣ 22ሳ.ሜ.

ታየ

የIትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ Aዲስ
Aበባ ፣ በንግድ ማተሚያ ቤት ፣ 1948
ዓ.ም. ፡፡
65 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ታየ

ኃይለ ጊዩርጊስ
ዜናሁ ለልUል ራስ መኮንን ፡፡
Aዲስ
Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት፣
1965ዓ.ም. ፡፡
152 ገጾች ፣ ሥEሎች ፣ 22 ሳ.ሜ.

የIትዩጵያ ሕዝብ ታሪክ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣
ቅዱስ ጊዩርጊስ ማተሚያ ቤት፣ 1958
1964 ዓ.ም ፡፡
87 ገጽ ፣ 23x 17ሳ.ሜ
27

ብቸኛው ሰው ፣ ፀሐፊ ትEዛዝ
ተፈራ ወርቅ ኪዳነወልድ፡፡
Iትዮጵያ ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ሻማ
ቡክስ ፣ በሴንትራል ማተሚያ ቤት
ታተመ፡ 1997 ዓ.ም.፡፡
108 ገጾች ፣ ገላጭ፣ 20.5
ሳ.ሜ.

ኃይለ ጊዩርጊስ ዘሐረር
ዜናሁ ለልUል ራስ መኮንን ፡፡
Aዲስ
Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት
1965ዓ.ም. ፡፡
152 ገጾች ፣ ሥEሎች ፣ 21x15
ሳ.ሜ.

Aበራ ጀምበሬ
Aባ ገስጥ ራስ Aበበ Aረጋይ
፡፡ Iትዮጵያ ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ሻማ
ቡክስ ሴንትራል ማተሚያ ቤት ፣
1997 ዓ.ም. ፡፡
178 ገጾች ፣ ገላጭ
ፎቶግራፎች፣ 21ሳ.ሜ.

ህሩይ ወልደስላሴ
በEድሜ መሰንበት ሁሉን ማየት
በኅሩይ
ወልደስላሴ Aዲስ Aበባ ፣ በጎህ ጽባ
ህ
ማተሚያ ቤት 1926 ዓ.ም. ፡፡
135 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች ፣
25ሳ.ሜ.

Aባዱላ ገመዳ
የOሮሞ ሕዝብ ትግል ከየት
ወዴት≅፡፡ ፊንፊኔ ፣ ሜጋ
ማተሚያ Iንተርፕራይዝ ፣
1996ዓ.ም.፡፡
iv;
206 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

ነጋሽ መሸሻ
የIትዮጵያ መሬት ምርመራ ሁኔታ
Aጭር ታሪክ ፡፡ በነጋሽ መሸሻ ተዘጋጀ
፡፡
Aዲስ Aበባ % ብርሃንና ሰላም ቀዳማዊ
ኃይለ
ሥላሴ ማተሚያ ቤት ፣ / ዩለውም/ ፡፡
79 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

Aትክንስ ሐሪ
የIትዮጵያ ታሪክ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ሴንትራል ማ/ቤት፣
66 ገጽ ፣ ሥEሎች፣
24.5x17ሳ.ሜ.

Aልሻርሽ % ፍራንሲሽኩ
Iትዮጵያ ፖርቱጌዞች
Eንዳዩዋት/
በፍራንሲሽኩ Aልሻርሽ Eና ተተረጐመ
በግርማ በሻህ ፡፡ ሊዝቦን ፣ Centro de
Estudos Hysterics Ultramarine:1966
407 ገጾች፣
25 ሳ.ሜ

Aንዳርጋቸው Aሰግድ
በAጭር የተቀጨ ረጅም ጉዞ
፣ መIሶን በIትዮጵያ ሕዝቦች
ትግል ውስጥ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ሴንትራል ማተሚያ ቤት ፣
1996ዓ.ም. ፡፡
437 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.

Aስገዶም ረዳ
Aንድነት የሀገር ጉልበት
፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ቤት፣ 1951ዓ.ም.፡፡
48ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. Aዲስ Aበባ ዩኒቨርስቲ
ክብረ ነገስት ግEዝና
Aማርኛ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ቤት ፣ 1994ዓ.ም. ፡፡
159 ገጾች ፣
23ሳ.ሜ.

Aርበ→ች ትግል ከፋሽስት
ጋር፡፡ Aንደኛ ቁጥር ፣
ከAንድ Iትዮጵያ 1936 ዓ.ም.
ተጻፈ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም ማተሚያ ቤት፣
1941ዓ.ም.፡፡
52 ገጾች ፣
22ሳ.ሜ.

Aፄ. ኃይለስላሴ % ሚስጥራዊው
ንጉሥ ፡፡ ትርጉም ዩሐናን
ካሳ፡፡ /የለውም/፣ ብራና ማተሚያ
ድርጅት ፣ 1997ዓ.ም. ፡፡
213 ገጽ ፣
17ሳ.ሜ.
Aያሌው ተሰማ፡፡
ታሪክ ነው ገበያ የሁሉ
መዋያ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና

Aበራ ጀምበሬ
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ሰላም ማተሚያ ቤት ፣ 1958
ዓ.ም. ፡፡
67 ገጾች ፣ ስEል፣ 17ሳ.ሜ.

ሥፍራዎች፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማ/ቤት ፣
1ኛ መሪ
መጽሐፍ

Aፈወርቅ Aዳፍሬ
ዝክረ ነገሥት ዘIትዮጵያ፣
/ በAፈወርቅ Aዳፍሬ ፣ Aዲስ
Aበባ ፣ ትንሳኤ ዘጐባዔ
ማተሚያ ቤት፣ 1948 ዓ.ም. ፡፡
67 ገጾች ፣ 16 ሳ.ሜ.

የIት⋅ጵያ ንጉሠ ነገሥት
መንግሥት
የጥንታዊ ታሪካዊ
ቅርሶች Aስተዳደር የታሪክ ቅርስ
Aክሱም መጣራ Aዶሊስ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ንግድ ማ/ቤት፣ 1962ዓ.ም.
፡፡
63 ገጽ፣
24x17 ሳ.ሜ.

Aፈወርቅ ገብረ Iየሱስ
ዳግማዊ ምኒልክ ንጉሠ
ነገሥት ዘIትዮጵያ/ በAፈወርቅ
ገብረ Iየሱስ፡- ሮማ ከተማ፣
1901 ዓ.ም.፡፡
123 ገጾች ፣
16ሳ.ሜ.

የIት⋅ጵያ ን.ነ. መንግሥት
የAዋሽ ባለሥልጣን
የ4ኛው ዓመት ሪፓርት፡ /x.¾/ %
/T.¾/ ፣ 1957ዓ.ም፡፡
27 ገጾች ፣
29ሳ.ሜ.

ኤልያስ ነቢየልUል
የIትዮጵያ መንግሥት
በወርሃ የካቲት ፡፡ በኤልያስ
ነቢየልUል Eና ከፍያለው
መራሒ ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት
ታተመ፣ 1995 ዓ.ም.፡፡
83 ገጾች ፣ ፎቶ፣ 20ሳ.

የIት⋅ጵያ ጥናትና ምርምር
ተቋም
የAድዋው ውሉ የAደዋ
ዘመቻና ጦርነት በሶስት የዓይን
ምስክሮች ሲተረክ፡፡ Aዲስ Aበባ
% ተክለሃይማኖት ማ/ቤት ፣
1988ዓ.ም.፡፡
117 ገጾች ፣ ፎቶዎች፣
18ሳ.ሜ.

ኤጀርሣ ጐሮ
ዓለም ይመለከትሻል
በAንክሮ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
የጋዜጣና ማስወቂያ መ/ቤት፣
1950ዓ.ም. ፡፡
156 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች፣
24ሳ.ሜ.

የIት⋅ጵያ ጥናትና ምርምር
ተቋም
የAድዋ ድል መቶኛ ዓመት
ካታሎግ፡፡ Aዲስ Aበባ % I. A
ዩ ማ/ቤት ፣ 1988 ዓ.ም¸፡፡
38 ገጾች ፣ ፎቶዎች ፣
15ሳ.ሜ.

የኤጄርሳ ጐሮ ፍሬ
ግርማዊ ቀዳማዊ Aጼ
ኃይለ ሥላሴ ታላቁ ንጉሥ
ነገሥትና የነፃነት መሪ ከ1884
ዓ.ም. Eስከ 1986 ዓ.ም.ሚያዝያ
27 ሐምሌ 16 ነሐሴ 21 ቀን
ድረስ ለተከሰቱት ታሪካዊ
ዘመናዊ ማስታወሻ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ተስፋ ማተሚያ ቤት ፣
1986 ዓ.ም.፡፡

Iትዮጵያ. Iት⋅ጵያ ቋንቋዎች
Aካዳሚ ባህልናስፖርት ጉዳይ
ሚኒስቴር
ታሪክ ነገሥት ንባቡ
ከነትርጓሜው ረቂቅ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ /የለውም/ ፣ 1986 ዓ.ም.
፡፡
16 ገጽ፣
29ሳ.ሜ.

የIት⋅ጵያ ንጉሠ ነገሥት
መንግሥት
የታሪካዊ ቅርስ
Aስተዳደር በሰሜን Iትዩጵያ
የሚገኙ ጥንታውያን የታሪክ

ከበደ ሀ/ማርያም/ ፊታውራሪ-1996
ዶክተር/
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የስደት ዘመኔ፣ ክፍል ሁለት
AዲስAበባ ፣ ብራና ማተሚያ
ድርጅት፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
615 ገጽች ፣
20ሳ.ሤ.

ወርቅነህ Eሸቴ
የዓለም ጆግራፊ፣ በAማርኛ ፡፡Aዲስ
Aበባ ፣ ተፈሪ መኮንን ማተሚያ ቤት ፣
1920 ዓ.ም. ፡፡
335 ገጽ ፣ መፕ ፣ ሥEል፣
ፎቶግራፍ
30ሳ.ሜ.

ከበደ ሚካኤል
Iት⋅ጵያና ምEራባዊ
ሥልጣኔ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት፣
1941ዓ.ም.፡፡
106 ገጽ ፣
21.5x15
ሳ.ሜ.

ማተሚያ ቤት
ዓ.ም.፡፡

ዘላለም ቁምላቸው ምህረቴ
የIትዮጵያዊነት Eና የAማራነት
መለያዎች ህብር፣ የዘመናዊ ሀገር ግንባታ
ሂደት ድል Eና ፈተና፡፡ /የለውም/ ፣
Aርቲስቲክማተሚያ ድርጅት ፣
1996ዓ.ም.፡፡
xi , 414 ገጾች ፣

ከበደ ተሰማ/ደጃዝማች/
የታሪክ ማስታወሻ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
፣ 1962
501 ገጾች ፣

21ሳ.ሜ.

ከበደ Eንግዳሰው
የምክር ቤታችን Eድል
ከልጅነት Eስከ Eውቀት
ኃይለሥላሴ የዤኔ∼ ቁልፍ
፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም
ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ማተሚያ ፣
1953ዓ.ም. ፡፡
246 ገጾች ፣ፎቶግራፎች፣ 25ሳ.ሜ.
ከበደ ደስታ
ነጭ ጥለት በጥቁር ላይ
የምEራባዊያንያን ወደ Aፍሪካ Aመጣጥ
Aዲስ Aበባ ፣ ትንሳኤ ዘጐባኤ ማተሚያ
ቤት ፣ 1950ዓ.ም. ፡፡
195 ገጾች ፣ ፎቶ ፣ 24ሳ.ሜ.
ወልደገብርኤል Aሰጌ
መስፍኑ ምርኮኛ፣ ልUል
ዓለማየሁ
ቴዎድሮስ ፡፡ ጎንደር ፣ ጎንደር
ማተሚያ ቤትጽት 1966 ዓ.ም. ፡፡
155 ገጾች ፣ ፎቶ ፣ 16ሳ.ሜ.
ወርቁ ንዳ
ጀብዱ፣ የጉራጌ ባሕልና ታሪክ /
ወርቁ ንዳ፡፡፡Aዲስ Aበባ ፣ ቦሌ
ማተሚያ ቤት፣ 1983ዓ.ም.፡፡
164 ገጾች ፣ ካርታ፣ሠንጠረዠ ፣
20x14ሳ.ሜ.
ወርቁ ፈረደ
ሚኒልክና Aድዋ፣ የAድዋ ድል
መቶኛ ዓመት 1888 ፡፡ Aዲስ Aበባ%
፣ /T.¾/ ፣ 1988ዓ.ም. ፡፡
214 ገጾች ፣ ስEሎች ፣ 21ሳ.ሜ.
30

ዘነበ ፈለቀ
ነበር፡፡ Aዲስ Aበባ %
/የለውም/፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
406 ገጾች፣ ፎቶግራፍ፣
20ሳ.ሜ.
ዘውዴ ረታ
የኤርትራ ጉዳይ 19411963/Eንደ Aውሮፓውያን ዘመን
Aቆጣጠር / ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማ/ቤት ፣ 1992
ዓ.ም.፡፡
542 ገጾች ፣
24ሳ.ሜ.
ዘውዴ ገብረሕይወት
የሕይወት ውጣ ውረድ ፣
Iትዮጵያ Aዲስ Aበባ %
ሴንትራል ማተሚያ ቤት ፣ 1995
ዓ.ም. ፡፡
292 ገጾች ፣ መግለጫ ፣
ፎቶግራፎች ፣ 25 ሳ.ሜ.
ያሬድ ገብረሚካኤል
ይምጡ በዝና ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ በብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት ፣ 1958ዓ.ም. ፡፡
246 ገጽ ፣ ስEል ፣ 15ሳ.ሜ.
ያሬድ ገብረ ሚካኤል
ግርማዊት EቴÑ@ መነን ፡፡
Aዲስ Aበባ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ
ቤት፣ 1950 ዓ.ም.፡፡
71 ገጾች ፣ ፎቶ ፣
21ሳ.ሜ.
⋅ሐንስ ሙሉጌታ
Aጥፍቶ መጥፋት፡፡
የጽሑፍ ቅንብር ና ብራና
ኤልክትሮ Aሳታሢ 2ኛ Eትም፡፡

90 ገጽ ፣ ፎቶግራፍ ፡
21ሳ.ሜ.

Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ ማተሚያ
ቤት፣ 1948ዓ.ም.
292 ገጾች፣
21ሳ.ሜ.

ዳዊት ገብሩ
ከንቲባ ገብሩ ደስታ
የIትዩጵያ ቅርስ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ቦሌ ማተሚያ፣ 1985 ዓ.ም.
384 ገጾች፣ ፎቶግራፎች፣
22ሳ.ሜ.

ይልማ ማናዩ
ገሞራው ዘርዓይ ደረስ
፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ጊዩርጊስ
ማተሚያ ፣ ዓ.ም. / የለውም
/፡፡
222 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች
፣
24ሳ.ሜ.

ዴ.ክስታንሆዘ ሚጐኤል
የፖርቹጋKAች ጀግንነት፡፡
በAጼ ገላውዲዎስ ዘመን
መንግሥት በIትዮጵያ
የተሠራ/በሚጉኤል ዲ- ካስታንሆዘ
ተደርሶ በዶ/ር ሙራድ ከሚልና
Aቶዩናስ ቦጋለ ተተረጐመ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ በብርሃንና ሰላም
ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ማተሚያ
ቤት፣ 1952ዓ.ም. ፡፡
102 ገጾች ፣ 23ሳ.ሜ.

ይርዳው ልባርጋቸው
Iትዮጵያዊው ሙሴ ፡፡
Aሥመራ ፣ ኮከበ ጽባህ
ዘማ.ሐ.ፍሬሃ ማተሚያ
1957ዓ.ም.፡፡
83 ገጾች፣
22ሳ.ሜ.
ይትባረክ Aለሙ
ታላቁ ተራራ ፣ የብፅE
ወቅዱስ Aቡነ ቴዎፍሉስ ዝክረ
ስም በደብረ ኃይል ቁልቢ
ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ቁጥር 1
፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ትንሳኤ
ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት፣
1997ዓ.ም. ፡፡
309 ገጾች፣ ፎቶ፣ 20ሳ.ሜ.

የጃንሆይ ጉዞ በEስያ ፣ በሩቅ
ምሥራቅ፣ በAውስትራሊያ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ማስታወቂያና
ቱሪዝም ሚ/ር ፣ 1968ዓ.ም.፡፡
78 ገጾች ፣ ፎቶዎች፣
29ሳ.ሜ.

ይድነቃቸው ተሰማ
ሰምና ወርቁ ተሰማ
Eሸቴ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ቦሌ
ማተሚያ ድርጅት፣ 1985ዓ.ም.፡፡
255 ገጾች፣ ፎቶግራፎች ፣
20
ሳ.ሜ.
ይድነቃቸው ተሰማ
ሰምና ወርቁ ተሰማ
Eሸቴ፡፡ ዋሽንግተን ዲ.ሲ. ፣
1992ዓ.ም. ፡፡
244 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች
፣
24ሳ.ሜ.

ገሪማ ተፈረ
ጐንደሬ በጋሻው ፣ ለግርማዊ
ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ
26ኛው የዘውድ በዓል
መታሰቢያ፡፡ ከገሪማ ተፈረ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ተስፋ ገብረ ሥላሴ
ማተሚያ ቤት፣ 1949ዓ.ም.፡፡
300 ገጾች ፣
28ሳ.ሜ.

⋅ሐንስ መሸሻ
Iትዮጵያ- Aስተዳደር
Eና ፖለቲካዊ ሂደት፡፡
ሉስAንጀለስ፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
iv ፣ 471 ገጾች ፣
ፎቶግራፎች፣ 22 ሳ.ሜ.

ገብረ ሥላሴ
ታሪከ ዘመን ዘዳግማዊ
ምኒሊክ ንጉሠ ነገሥት
ዘIትዩጵያ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ፣
1959 ዓ.ም. ፡፡
365 ገጽ ፣ 21x14.5 ሳ.ሜ.

ደምሴ ቶላ
ከዘመን ጉዞ Aጭር ታሪክ
፣ ስለ 5ቱ ዓመታት ለAርበኛች
መታሰቢያ የትውልድ ማስታወሻ
፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ መርሐ ጥበብ
ማተሚያ ቤት፣ 1948 ዓ.ም.፡፡

ገብረስላሴ Oዲ
ትዝታ ለመታሰቢያ ከሁሉም
በጥቂቱ / ገብረ ስላሴ Oዳ፡፡ Aዲስ
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ዘIትዩጵያ ወደ Aውሮፖ
ያደረጉት ታሪካዊ ንጉሣዊ ጉዞ::
Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት፣ 1947ዓ.ም.፡፡
61 ገጽ ፣ ሥEሎች ፣
34ሳ.ሜ.

Aበባ ፣ ንግድ ማተሚያ
ድርጅት፣ 1990 ዓ.ም.፡፡
320 ገጽ ፣ ሥEል፣ 18
ሳ.ሜ.
ገብረIየሱስ ኃ/ማርያም
የቃተተች ሕይወት፡፡
ድርሰት ገብረ Iየሱስ
ኃ/ማርያም ቅንብር ሠናይት
ወርቁ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ
ማተሚያ ቤት፣ /የለውም/ ፡፡
466 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች
፣
21ሳ.ሜ.

ጌታቸው መኮንን ሐሰን
ወKA፣ & የAገር ድባብ & ፣
የወሎን የልማትና ተራድO
ድርጅት መሥራች ሰብሰባ
ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ/
ጌታቸው መኮንን ሐሰን፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ንግድ ማተሚያ ቤት፣
1984ዓ.ም. ፡፡
86 ገጽ፣ ፎቶግራፎች፣
20x14ሳ.ሜ.

ገነት Aየለ Aንበሴ
የሌተናል ኰለኔል
መንግሥቱ ኃይለማርያም
ትዝታዎች፡፡ በገነት Aየለ
Aንበሴ ተጻፈ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ሜጋ Aሳታሚ፣ 1994ዓ.ም. ፡፡
394 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

Aዲስ
ኤሌክትሮ
1984ዓ.ም. ፡፡

Iትዩጵያ. ከጋዜጣና
ማስታወቂያ መ/ቤት
የኃይለስላሴ ገናናይቱ
Iትዩጵያ በ13ኛው ዓመት
የነፃነት በዓል መታሰቢያና
ኤርትራን የጐበኙበት ታሪካዊ
ጉዞ ፣ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ሰላም ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ማተሚያ ቤት፣ 1946 ዓ.ም. ፡፡
205 ገጾች ፣ ፎቶ፣ 22ሳ.ሜ.

1994

ጌታቸው መኮንን ሐሰን
ንጉሠ ነገሥቱ ፡፡
Aበባ ፣ ብራና
Aሳታሚ፣
208 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች ፣
21ሳ.ሜ.
ጌታቸው መኰንን ሐሰን
Iትዮጵያና ንጉሠ ነገሥቱ
ከልደት Eስከ ቀብር፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ብራና ማተሚያ ፣
ዓ.ም.፡፡
184 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች ፣
20ሳ.ሜ.

ጌታቸው ምንልካለው፡፡
የድሆች መሰላል፣ የልUል
መኮነን ኃይለ ስላሴ መስፍን
ሐረር ሕያው ታሪክ ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ በተስፋ ማተሚያ ቤት
፣
1950 ዓ.ም. ፡፡
111 ገጾች ፣ ፎቶግራፎች፣
24ሳ.ሜ.
ጌታቸው ደባልቄ
Aስናቀች ወርቁ ፡፡ Aዲስ Aበባ ሻማ
ቡክስ ፣ /ዩለውም /፡፡
64 ገጾች ፣
18ሳ.ሜ.

Iትዩጵያ. ከጋዜጣና
ማስታወቂያ መ/ቤት
Aዲሲቱ Iትዩጵያ
የዛሬይቱ ኃይለስላሴ Iትዩጵያ
ወሰን ድንበር Eስከ ምፅዋ
የባህር በር ከዳር Eዳር Eስከ
ቀይባህር Aዲስ Aበባ ፣ ትንሳኤ
ዘጐባኤ ማተሚያ ቤት፣
1945ዓ.ም.፡፡
407 ገጾች ፣ ፎቶ ፣
24ሳ.ሜ.

ግርT© ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ
ኃይለሥላሴ
በዩጎዝላቪያ በቤልግራድ ከተማ
በገለልተኛች መንግሥታት መሪዎች
ጐባኤ ያደረጉት ታሪካዊ ንግግር፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ፣
1953ዓ.ም.፡፡
ፎቶግራፎች ፣
25ሳ.ሜ

Iትዩጵያ. ጋዜጣና ማስታወቂያ
መሥሪያ ቤት
ግርማዊ ቀዳማዊ
ኃይለሥላሴ ንጉሠ ነገሥት
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ፍራሴስ፣ ጆሴፍ
የAድዋ ጦርነት - The Battle of
Aswa/ በጆሴፍ ፍራሲስ፣ 2002ዓ.ም. ፡፡
35 ገጾች ፣ ስEሎች ፣ 21ሳ.ሜ.

ግርማቸው ተክለሃዋሪያት
የጥንት ሮማውያን ታሪክ ባጭሩ /
በግርማቸው ተክለሃዋሪያት ፣ Aዲስ Aበባ
% ብርሃንና ሰላም በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ
ማተሚያ ቤት ታተመ፡፡
171 ገጾች ፣ 16ሳ.ሜ.

ሳ.ሜ.

ፍሬ ከናፍር ዘ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ
ንጉሠ ነገሥት ዘIትዩጵያ %
የግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ
ኃይለሥላሴ 21ኛው ዓመት የዘውድ በዓል
በ1944 ዓ.ም. በተከበረበት ቀን የታተመ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ በብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ቤት ፣ 1944 ዓ.ም. ፡
532 ገጾች ፣ ፎቶዎች ፣ 23ሳ.ሜ.

ግዛው ኃይለ ማርያም
ዳግማዊ ምኒልክ፣ ከታሪካቸውና
ከሙያቸው /ግዛው ኃይለ ማርያም፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ የዳግማዊ ምኒልክ
መታሰቢያ ድርጅት፣ ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ቤት ፣ 1956 ዓ.ም. ፡፡
164 ገጽ፣ ፎቶግራፎች፣ 16x12
ሰላም

ጥንታዊ ታሪካዊ ቅርስ Aሰተዳደር
7ኛው የAፍሪካ Aገሮች ቅድመ
ታሪክና የመሬት ተፈጥሮ 4ኛው ደረጃ
የጥናት ጐባኤ / በIትዮጵያ ንጉሠ
ነገሥት መንግሥት የጥንታዊ ታሪካዊ
ቅርስ Aስተዳደር ተዘጋጀ፡፡ Aዲስ Aበባ
፣ ንግድ ማተሚያ ቤት ታተመ፣ 1964
ዓ.ም. ፡፡
52 ገጾች ፣ ፎቶ ፣ 24ሳ.ሜ.

17ኛ 18ኛ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ
ዘመነ መንግሥት
/ x.¾/ 1939 ዓ.ም. ፡፡
32 ገጾች ፣
23ሳ.ሜ.

ጥላሁን ብርሃነ ሥላሴ
የ20ኛው ክፍለ ዘመን Iትዩጵያ ፣
Aንደኛ መጽሐፍ 1900 Eስከ 1966
ዓ.ም. ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ቤት ፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
viii, 430፣ ፎቶግራፍ፣ 20ሳ.ሜ.

ሳ.ሜ.

20ሳ.ሜ.

ፍሬ ከናፍር ዘ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ
ንጉሠ ነገሥት ዘIትዩጵያ % 6ኛ
መጽሐፍ ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብርሃንና
ማተሚያ ቤት ፣1963ዓ.ም. ፡፡
2757-3352 ገጽ፣ 23ሳ.ሜ.

ጳውሎስ →→
ዳግማዊ Aጤ ምኒልክ ፡፡ Aዲስ
Aበባ % ቦሌ ማተሚያ ቤት %
1984ዓ.ም.
509 ገጾች %ፎቶግራፎች፣ 20
ጳውሎስ →→
Aጤ ቴዎድሮስ፡፡ Aዲስ Aበባ %
ቦሌ ማተሚያ ቤት % 1985 ዓ.ም. ፡፡
336 ገጾች % ፎቶግራፎች ፣

ፍስሐዩ ሐጎስ
ጥንታዊና ዘመናዊ ታሪክ
%የIትዮጵያና ኤርትራ/ ከፍስሐ ሐጐስ
፡፡ Aሥመራ ፣ ኤልፓሌግራፊክ A.A.
1956 ዓ.ም. ፡፡
172 ገጾች ፣
23ሳ.ሜ.
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