
የምስራችየምስራችየምስራችየምስራች ለአገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ለአገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ለአገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ለአገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን 

መረጃ ኃይል መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት እነሆ ፍኖተ ራዲዮ ስርጭቱን በአገር ውስጥና ውጭ መረጃ ኃይል መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት እነሆ ፍኖተ ራዲዮ ስርጭቱን በአገር ውስጥና ውጭ መረጃ ኃይል መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት እነሆ ፍኖተ ራዲዮ ስርጭቱን በአገር ውስጥና ውጭ መረጃ ኃይል መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት እነሆ ፍኖተ ራዲዮ ስርጭቱን በአገር ውስጥና ውጭ 
ከጀመረ 24 የማይናቁ ዓመታትን አስቆጥሯል፡፡ ከጀመረ 24 የማይናቁ ዓመታትን አስቆጥሯል፡፡ ከጀመረ 24 የማይናቁ ዓመታትን አስቆጥሯል፡፡ ከጀመረ 24 የማይናቁ ዓመታትን አስቆጥሯል፡፡ ዛሬም በገጠርና በከተማ ለሚኖረው  ሰፊው የኢትዮጵያ ዛሬም በገጠርና በከተማ ለሚኖረው  ሰፊው የኢትዮጵያ ዛሬም በገጠርና በከተማ ለሚኖረው  ሰፊው የኢትዮጵያ ዛሬም በገጠርና በከተማ ለሚኖረው  ሰፊው የኢትዮጵያ 
ሕዝብና በተለያዩ የዓለም ክፍል ለሚኖሩ ወገኖቻችንሕዝብና በተለያዩ የዓለም ክፍል ለሚኖሩ ወገኖቻችንሕዝብና በተለያዩ የዓለም ክፍል ለሚኖሩ ወገኖቻችንሕዝብና በተለያዩ የዓለም ክፍል ለሚኖሩ ወገኖቻችን    ስርጭቱን ጥራት ባለው መልኩ ለማካሄድ እንዲችል ስርጭቱን ጥራት ባለው መልኩ ለማካሄድ እንዲችል ስርጭቱን ጥራት ባለው መልኩ ለማካሄድ እንዲችል ስርጭቱን ጥራት ባለው መልኩ ለማካሄድ እንዲችል 
ወደ ሳቴላይት ስርጭት ለመሸጋገር በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡ ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ ወደ ሳቴላይት ስርጭት ለመሸጋገር በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡ ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ ወደ ሳቴላይት ስርጭት ለመሸጋገር በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡ ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ ወደ ሳቴላይት ስርጭት ለመሸጋገር በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡ ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ 
አንድነት ራዲዮ ለስርጭቱ የሚያስፈልገውን ወጭ የሚሸፍነው በቁርጥ ቀን አባላቱና በአገር ወዳድ አንድነት ራዲዮ ለስርጭቱ የሚያስፈልገውን ወጭ የሚሸፍነው በቁርጥ ቀን አባላቱና በአገር ወዳድ አንድነት ራዲዮ ለስርጭቱ የሚያስፈልገውን ወጭ የሚሸፍነው በቁርጥ ቀን አባላቱና በአገር ወዳድ አንድነት ራዲዮ ለስርጭቱ የሚያስፈልገውን ወጭ የሚሸፍነው በቁርጥ ቀን አባላቱና በአገር ወዳድ 
ኢትዮጵያውያን ድጋፍ መሆኑን የምንገልጸው በኩራት ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ መሆኑን የምንገልጸው በኩራት ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ መሆኑን የምንገልጸው በኩራት ነው፡፡ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ መሆኑን የምንገልጸው በኩራት ነው፡፡     

የኢትዮጵያና የሕዝቧ ቀንደኛ ጠላት የሆነው ወያኔ የፍኖተ ዲሞክራሲን ስርጭት ከምንም በላይ የኢትዮጵያና የሕዝቧ ቀንደኛ ጠላት የሆነው ወያኔ የፍኖተ ዲሞክራሲን ስርጭት ከምንም በላይ የኢትዮጵያና የሕዝቧ ቀንደኛ ጠላት የሆነው ወያኔ የፍኖተ ዲሞክራሲን ስርጭት ከምንም በላይ የኢትዮጵያና የሕዝቧ ቀንደኛ ጠላት የሆነው ወያኔ የፍኖተ ዲሞክራሲን ስርጭት ከምንም በላይ 
ይፈራዋል፤የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ሁሌም ስርጭቱን በጉጉት ነው የሚጠባበቀው፡፡ ፍኖተ ዲሞክራሲ ይፈራዋል፤የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ሁሌም ስርጭቱን በጉጉት ነው የሚጠባበቀው፡፡ ፍኖተ ዲሞክራሲ ይፈራዋል፤የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ሁሌም ስርጭቱን በጉጉት ነው የሚጠባበቀው፡፡ ፍኖተ ዲሞክራሲ ይፈራዋል፤የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ሁሌም ስርጭቱን በጉጉት ነው የሚጠባበቀው፡፡ ፍኖተ ዲሞክራሲ 
ሬድዮ በሚያቀርበው ሃቅና በሚሰጠው ጥልቅ ፓለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግምገማው በሰፊው ሬድዮ በሚያቀርበው ሃቅና በሚሰጠው ጥልቅ ፓለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግምገማው በሰፊው ሬድዮ በሚያቀርበው ሃቅና በሚሰጠው ጥልቅ ፓለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግምገማው በሰፊው ሬድዮ በሚያቀርበው ሃቅና በሚሰጠው ጥልቅ ፓለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ግምገማው በሰፊው 
ይዘልቅበታል፡፡ ይህን ስርጭት በተግባር ለማዋል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊተባበረው ይገባል።  ይዘልቅበታል፡፡ ይህን ስርጭት በተግባር ለማዋል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊተባበረው ይገባል።  ይዘልቅበታል፡፡ ይህን ስርጭት በተግባር ለማዋል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊተባበረው ይገባል።  ይዘልቅበታል፡፡ ይህን ስርጭት በተግባር ለማዋል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊተባበረው ይገባል።      

ይህን የሳቴላይት ስርጭቱን በገንዘብ ለማገዝ እንዲቻል የአሲምባ ፓልቶክ ክፍል የገንዘብ ማሰባሰቢያ ይህን የሳቴላይት ስርጭቱን በገንዘብ ለማገዝ እንዲቻል የአሲምባ ፓልቶክ ክፍል የገንዘብ ማሰባሰቢያ ይህን የሳቴላይት ስርጭቱን በገንዘብ ለማገዝ እንዲቻል የአሲምባ ፓልቶክ ክፍል የገንዘብ ማሰባሰቢያ ይህን የሳቴላይት ስርጭቱን በገንዘብ ለማገዝ እንዲቻል የአሲምባ ፓልቶክ ክፍል የገንዘብ ማሰባሰቢያ 
( ( ( ( Funraising) Funraising) Funraising) Funraising) ዝግጅት ይኖረዋል።ስለሆነም አገር ወዳድ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በታች ዝግጅት ይኖረዋል።ስለሆነም አገር ወዳድ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በታች ዝግጅት ይኖረዋል።ስለሆነም አገር ወዳድ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በታች ዝግጅት ይኖረዋል።ስለሆነም አገር ወዳድ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከዚህ በታች 
በሚገኘው ክፍል፣ ቀን፣ ሰዓት በመገኘት እርዳታ እንዲያደርግ የአሲምባ ክፍል አስተዳደሪዎች በማክበር በሚገኘው ክፍል፣ ቀን፣ ሰዓት በመገኘት እርዳታ እንዲያደርግ የአሲምባ ክፍል አስተዳደሪዎች በማክበር በሚገኘው ክፍል፣ ቀን፣ ሰዓት በመገኘት እርዳታ እንዲያደርግ የአሲምባ ክፍል አስተዳደሪዎች በማክበር በሚገኘው ክፍል፣ ቀን፣ ሰዓት በመገኘት እርዳታ እንዲያደርግ የአሲምባ ክፍል አስተዳደሪዎች በማክበር 
ጥሪያችንን እናቀርባለን። ጥሪያችንን እናቀርባለን። ጥሪያችንን እናቀርባለን። ጥሪያችንን እናቀርባለን።     

Assimba Current Affair Paltalk RoomAssimba Current Affair Paltalk RoomAssimba Current Affair Paltalk RoomAssimba Current Affair Paltalk Room    
on February 28 (Saturday)on February 28 (Saturday)on February 28 (Saturday)on February 28 (Saturday)    

1 PM Midwest TimePM Midwest TimePM Midwest TimePM Midwest Time    or  2or  2or  2or  2    PM Eastern TimePM Eastern TimePM Eastern TimePM Eastern Time    or or or or 12 12 12 12 PM Western TimePM Western TimePM Western TimePM Western Time    
ፍኖተ ዲሞክራሲ የሳቴላይት ስርጭት በአገር ወዳድ ልጆቿ እውን ይሆናል!!ፍኖተ ዲሞክራሲ የሳቴላይት ስርጭት በአገር ወዳድ ልጆቿ እውን ይሆናል!!ፍኖተ ዲሞክራሲ የሳቴላይት ስርጭት በአገር ወዳድ ልጆቿ እውን ይሆናል!!ፍኖተ ዲሞክራሲ የሳቴላይት ስርጭት በአገር ወዳድ ልጆቿ እውን ይሆናል!!    

ያለ አንዳች ጥርጣሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ያቸንፋል!!ያለ አንዳች ጥርጣሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ያቸንፋል!!ያለ አንዳች ጥርጣሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ያቸንፋል!!ያለ አንዳች ጥርጣሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል ያቸንፋል!!    

♦ ወቅታዊና ዕውነተኛ ዜናዎችን በማቅረብወቅታዊና ዕውነተኛ ዜናዎችን በማቅረብወቅታዊና ዕውነተኛ ዜናዎችን በማቅረብወቅታዊና ዕውነተኛ ዜናዎችን በማቅረብ    
♦ ቀስቃሽና የትግል አካሄድ አመላካች ግምገማዎችን በማቅረብቀስቃሽና የትግል አካሄድ አመላካች ግምገማዎችን በማቅረብቀስቃሽና የትግል አካሄድ አመላካች ግምገማዎችን በማቅረብቀስቃሽና የትግል አካሄድ አመላካች ግምገማዎችን በማቅረብ    
♦ የአገርንና የሕዝብ ጠላቶችን ለሕዝብ በማሳወቅና በማጋለጥየአገርንና የሕዝብ ጠላቶችን ለሕዝብ በማሳወቅና በማጋለጥየአገርንና የሕዝብ ጠላቶችን ለሕዝብ በማሳወቅና በማጋለጥየአገርንና የሕዝብ ጠላቶችን ለሕዝብ በማሳወቅና በማጋለጥ    

♦ ልሳኑ በወያኔ ለታፈነው ወገናችን ልሳን በመሆንልሳኑ በወያኔ ለታፈነው ወገናችን ልሳን በመሆንልሳኑ በወያኔ ለታፈነው ወገናችን ልሳን በመሆንልሳኑ በወያኔ ለታፈነው ወገናችን ልሳን በመሆን    

                        ፍኖተ ዲሞክራሲ                        ሊሰራጭ ነውፍኖተ ዲሞክራሲ                        ሊሰራጭ ነውፍኖተ ዲሞክራሲ                        ሊሰራጭ ነውፍኖተ ዲሞክራሲ                        ሊሰራጭ ነው    


