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ንናይ ማሕበረሰብ ሜድያ 
ኣፍልጦ የብሉን ?

ሬድዮ ኣራ በዚ ሓድሽ ጽሑፍ ናይ ሜድያ ድጋፍ ኣዝዩ ከም ዝተረበሸ ንገልጽ::

ክሳብ አዚ ቀረባ ጊዜ መንግስቲ ንናይ ማሕበረሰብ ሜድያ ኣብ ሉክሰምቦርግ ኣፍልጦ 
ዝህብ መሲሉ ኔሩ:: ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ምዝርራብ ምስ ሚኒስትሪ ሜድያን 
ኣወንታዊ ምሕጽንታ ካብ ኣልያን: ቅድሚ ክልተ ሰሙን ራድዮ ኣራ ናትና ግደ ኣብ 
ሉክሰምቦርግ ዝገልጽ ናብ ሜድያ ኮምሺን ከነቕርብ ኣብ ቤት ምኽሪ ተዓዲምና ኔርና 
:: አንተኾነ ራድዮ ኣራ ንሜድያ ኮምሽን ብዛዓባ ኣድላይነት ናይ ማሕበረሰብ ሜድያ 
ካብ ዘዛራረብናሉ ድሕሪ ሓደ መዓልቲን ጉዳይና ንናይ ፓርላመንት ክትዕ ከየቕረቡን 
ናይ ዕዳ ወረቀት ተወሲኑ: አዚ ከኣ ነዛ ሬድዮ ዓቢ ዕንቅፋት እዩ:: ዳርጋ ኣብ መላእ 
ኤሮፓ ናይ ማሕበረሰብ መድያ ብመንግስቲ ኣፍልጦ ከም ዘለዎን ከም ሳልሳይ ዓንዲ 
ናይ ሜድያ ጽፍሒን ኣብ ጎኒ ህዝባዊ ስርዓትን ናይ ግሊ ናይ መውዓዉዒ ሜድያን 
ከም ዝስራዕ ይፍለጥ:: ማሕበራት ከም ኤሮፕያን ፓርላመንት, ዩነስኮ, ካውንስል 
ኦፍ ኢሮፕ ኩለን ኣባላት አዚ ማሕበር ንኹለን ንናይ ማሕበረሰብ ሜድያ ድጋፍ 
ክገብራለን ይመኽራ:: ናይ ማሕበረሰብ ሜድያ ንናይ ሲቪል ሕብረተሰብ ቀጥታዊ 
ኣጠቃቕማ ናይ አንቴና, ምድልዳል ተሳትፎን, ናይ ስልጠና ባይታ ንጋዜጠኛታትን 
ዝፈጥር ሙኻኑ ይፍለጥ::

ኣብዚ ህልው ዘሎ ናይ ሕጊ ጽሑፍ 7631 ኣብ ናይ ጽሑፍ ፕረስ ዘተኮረ :ናይ 
ማሕበረሰብ ሜድያ ኣብ ሓደ መስመር ተካቲቱ ንረኽቦ:: እቲ ዝወሃብ ሓገዝ ከኣ 
ዉሱንን ንናይ ማሕበረሰብ መድያታት መሰረታዊ ድልየታት ዘየማልእን እዩ:: እቲ 
ረቋሒታት ከኣ ዉሑድ ቁጽሪ ናይ ሙሉእ ሰዓታት ዝሰርሑ ጋዜጠኛታትን አዚ 
ከኣ ንስርሖም ዝቃረን መስርሕ ክኽተሉ ማለት እዩ:: ናይ ማሕበረሰብ መድያታት 
ዝሓቶ ረቋሒታት ቴክኒካዊን ትሕተ ቕርጻውን ሓገዝን ከምኡ ዉን ንምምሕዳር : 
ንምትእስሳርን ንመልእኽትን ሰርሓተኛታት የድልይዎን ምስ ብዙሕ ቑጽሪ ዘለዎም 
ናይ ማሕበረሰብ ወለንተኛታት ኣብቲ መደበር ዚሳተፉ የድልይዎ ::
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ሊዛ ማክሊን ( ሓላፊት “ኣራ ሲቲ ራድዮ” ብቛንቛ እንግሊሽን ናይ 
ማሕበረሰብ ምርኢት ኣብ ሬድዮ ኣራን ): “ ዝበዝሐ ክፋል ማሕበረሰብ 
ሉክሰምቦርግ በዘን ዘለዋ መድያታት ስለ ዘይውከል ስለዚ ከኣ ሬድዮ ኣራ 
ኣብ ሉክሰምቦርግ ኣገዳሲት አያ:: ኣብዚ ናይ ኮሮና ጊዜ ዘርኣናዮ ግብረ 
መልሲ ነቲ ደልናዮ ዝነበርና ዕላማ ንጹር ዝገበሮ እዩ መሲልና:: ምስ 
ብዝተፈላለዩ 10 ቛንቛታት ከም ብ ዓረብ, ትግርኛ, ፋርሲ, ኣልባንያን, 
ራሽያን, ኢጣልያን....ዘዳለናዮ ናይ ዉሽጢ ሃገር ዜናታት ንኣብ ሉክሰምቦርግ 
ዘለዉ ሰባት ኣብጺሕናሎም እንተዘይከውን ግን እዚ ናይ ዉሽጢ ሃገር 
ሓበሬታታት ኣብ ሰዓቱ ኣይምበጽሖምን:: ግን ደሓር ንናይ ኮቪድ ናይ 
ሕጹጽ ኩነታት ናይ ፕረስ ሓገዝ ከምዘይምልከተናን ብቑዓት ከምዘይኮናን 
ድሕሪ ምሕባሮም ስራሕናን ዓቕምናን ኣይተረድእዎን :: አዚ ከኣ ብጣዕሚ 
እዩ ዝጎድኣካ:: “

ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ሬድዮ ኣራ ኣብ ኣዝዩ ኣስጋኢ ዝኾነ ናይ ፋይናንሳዊ 
ኩነታት ኣላ:: ከምተን ካልኦት መድያታት ብናይ መወዓውዒ ፋይናንስ ምግባር 
ኣዝዩ ኣጸጋሚ አንዳ ኾነ መጽዩ :: መብዛሕትኦም ዓማዊል ናይ መወዓውዒ ናብ 
ናይ ድጅታል መድያታት ቀይሮም: አዚኦም ከኣ ብተወሳኺ ካብ መንግስቲ ተወሳኺ 
ናይ ፕረስ ሓገዝ ዝረኽቡን እዮም:: ራድዮ ኣራ 170 ዝኾኑ ወለንተኛታትን ግዝያዊ 
ሰራሕተኛታትን ከምኡ ድማ ጋዜጠኛታት ምስ (ወጻእተኛታት) ፕረስ ካርድታቶምን 
ንጽፉፍ ፈነወን ዜናታትን ንክህልዋ ቆጺራ ትነጥፍ:: 12 ሰባት ብከፊላዊ ሰዓት ናይ 
ስራሕ መደብ ተቖጺሮም ይሰርሑ: መብዛሕትኦም ከኣ ኣብ ዉደባን ስልጠናን ናይ 
ፕሮጀክት ምሕደራታትን ይነጥፉ:: አዛ ሬድዮ እዚኣ ተክንሻን ክትቆጽር አኩል 
ገንዘብ ስለ ዘይብላ ብደገፍታ ናይ ወለንታዊ መሰረት አያ ተካይዶ ::

ጋይ ኣንቶኒ (ፕረሲደንት): “ እዚ ሓድሽ ሕጊ ፍትሓዊ ኣይኮነን:: አዚ 
ከኣ ልክዕ ከም ናብ ክሊኒክ በንትሺተ ክትሕከም ኢልካ ኬድካ ቕልጽምካ 
ሊሕሞም ክሰዱካ ከለዉ እዩ:: ናይ ማሕበረሰብ ሜድያ ዓብይ ናይ ደሞክራሲ 
ዕድላት ዝህብን ንናይ ሉክሰምበርግ ስእነት ዝተፈላለየ ናይ መድያታት 
ዝፍውስን ከምኡ ድማ ምጉዳል ጸገማት ምስ ናይ ሜድያ ምቱካርን : አዚ 
ሓድሽ ናይ ሜድያታት ሕጊ 7613 ነዚ ጸገማት ዘግድድ ሙኻኑን እዚ ከኣ 
ህላወ ሬድዮ ኣራ ኣብ ሚዛን ዘንጠልጥል እዩ ::”

ሬድዮ ኣራ , 22.07.2020 
ንምርኻብ 
22 22 89
info@ara.lu


