
አገርና ወገን የሌለው ኢቢኤስ ቴቪ እስከመቼ ህዝብ ያደንዝዝ? 

 

የሊበራል ሚድያ ፍልስፍና መለያ ህዝብን ከጉዳዩ በማሸሽ  

የማደንዘዝ ሚና መያዙ ነው! 

በያገርሰው ጥበቡ 

[yagersew67@gmail.com] 

 ባለፉት ሳምንታት ኢቢኤስ ቴቪ በሚያቀርባቸው ፕሮግራሞች ዙሪያ በማህበራዊ ድረ-ገፅ እና በጋዜጦች 

የወጡትን ትችቶች ተከታትያለሁ፡፡ ትችቶቹ በይበልጥ የተመልካችን ስሜት በሚጎዱ፤ ለአገራችን ባህልና 

ስነልቦና ትርጉም በማይሰጡ የተወሰኑ የጣቢያው ዝግጅቶች ላይ ያተኮሩ ይሁኑ እንጂ ፤ጣቢያው በአጠቃላይ አገር 

እና ወገን የሌለው የአማተር ብሮድካስቲንግ ምሳሌ ስለመሆኑ የፕሮግራም መዋቅሩን ያስተዋለ የሚገነዘበው ሀቅ 

ነው፡፡ ጣቢያው ቢያንስ ተደራሲ ያደረገውን ህብረተሰብ ፍላጎት ካለመገንዘቡም በላይ የአንድ ሚድያ /ያውም 

ቴቪ ጣቢያ/ መርሆች የሆኑትን የማስተማር ፤ የማሳወቅ እና የማዝናናት ሚና የመወጣት ቁመናው የቱን ያህል 

የተንሻፈፈ እንደሆነ ማስረጃዎቹ ብዙ ናቸው፡፡ ኢቢኤስ ከአሜሪካ እስከ አዲስአበባ ፤ ሰራተኞቹ እየተቀባበሉ 

በሚያቀርቧቸው ሰዎች ግልብ ቃለመጠይቅ የታጨቁ ዝግጅቶችን ሲያቀርብ በስም ከመለያየታቸው በስተቀር 

ያላቸውን የአቀራረብና የይዘት መመሳሰል እና 'ቅለት´ ለማስተዋል ተቸግሯል፡፡ በተለያየ የዝግጅት ርዕስ ሰዎችን 

ቁጭ አድርጎ ሲያወሩ በሚዉሉ ዝግጅቶች መታፈን ባለሙያነት አይደለም፡፡ አማተር ጣቢያ ስለመሆኑ ማሳያ 

ነው፡፡ ከአሜሪካ እንኳ፡ ሲጀምር አካባቢ የነበሩት የ'ኑኑ ዌኮ ሾው' እና 'ዘ ቤንች ማርክ' ዝግጅቶች ሰው 

አስቀምጠው የሚያወሩ ነበሩ፡፡ እዚያው አሜሪካ 'እንጨዋወት' ፤ 'ኑሮ በአሜሪካ'፤ርዕዮት  እና 'ሄለን ሾው' ዛሬም 

ድረስ ሰው አስቀምጠው በማዋራት፡ በስም ብቻ የሚለያዩ ዝግጅቶች ናቸው፡፡ እዚህ አዲስ አበባም እንዲሁ 

ግለሰቦችን አስቀምጦ በማዋራት የቴቪ ዝግጅት 'ልክ' ተደርጎ በመታሰቡ የአዘጋጆቹን እና የጣቢያውን አማተርነት 

እያሳበቀ ይገኛል፡፡ ቀደም ሲል ጀምሮ 'የጥበብ ወሬዎች'፤ 'ካሳ ሾው' እንዲሁም 'አርአያ ሰብ' እና 'ጆሲ ሾው' 

የሚሉ ዝግጅቶቹ በሙሉ ግለሰቦችን አስቀምጠው በማዋራት የተጠመዱ ዝግጅቶች ናቸው፡፡ ያውም ተራ ብስለት 

እና ዓላማ የሌለው ቃለመጠይቅ፡፡ ይሄንን ለማስተዋል የሚከለክል አማተርነት የከበበው ጣቢያ ነው፡፡ እነ መቅዲ 

ሾው እና ሰይፉ ፋንታሁንም እንዲሁ ሰውን አስቀምጦ በማዋራት ያታከቱን የጣቢያው የዝግጅት አካል ናቸው፡፡ 

ለምሳሌ አንድ ግለሰብ  በነዚሁ ሁሉ ዝግጅቶች ላይ ደጋግሞ የመቅረብ እድል አለው፡፡ በተደጋጋሚ የሚሆነውም 

ይሄው ነው፡፡ አንድ ሰው በአርአያ ሰብ ፤በሄለን ሾው ወይም በእንጨዋወት ይስተናገዳል፤ ከዚያ ሰይፉ እና 

ሌሎችም በግልብ ጥያቄዎቻቸው ያሹታል፡፡ የሚድያ ዝግጅት ቅርፅን ካለመገንዘብ በላይ አማተርነት 



የለም፡፡እንዴት አንድ ጣቢያ አስር የቶክሾው ዝግጅት ይኖረዋል? ለነገሩ ጣቢያው አንድም ቀን የይዘት አርታኢ 

ያላቸው ዝግጅቶችን አስተላልፎ እንደማያውቅ፡በእያንዳንዱ ዝግጅት የግርጌ ፅሁፍ ስር [caption] በአርታኢነት 

የሚጠቀስ ሰው አለመኖሩ ማሳያ ነው፡፡ ሪፖርተር/ኮርስፖንደንት፤ ሲኒየር ኮርስፖንደንት፤ ከፍተኛ አዘጋጅ፤ 

ኤዲተር ወዘተ..የሚባሉ የሙያ እርከኖች እና ባለሙያዎች በኢቢኤስ አይስተዋሉም፡፡መቼም በኤዲቶሪያል 

የሚመራ ሚድያ ቢሆን ኖሮ እንዲህ ያሉ ጉዳዮችን ለማስተዋል ባለተቸገረ ነበር፡፡ ነገር ግን ኢቢኤስ ይዘት 

የሚመራበት ፖሊሲ [editorial policy] እስከሌለው የሚያስተላልፋቸውን ማስታዎቂያዎች የሚለካበት 

የማስታወቂያ መመሪያ [advertorial rule] ይኖረዋል ማለትም አይቻልም፡፡ የጣቢያው ይሉኝታቢስነት እንዲህ 

በሙያ መደናበር ውስጥ ሆኖ ተመሳሳይ ይዘት ያላቸው ጉዳዮች ለህዝብ በማቅረብ ብቻ የሚገታ 

አይደለም፡፡በርካታ የማህበራዊ ሚድያ ተቺዎች እንዳነሱት ገንዘብ እስካመጣ ድረስ ፤ዝግጅቱ ምንም 

ቢሆን፡የሚፈጥረው ተፅዕኖ ምንም ቢሆን፤ ለማስተናገድ የማይቸገር ሚድያ መሆኑን በተደጋጋሚ አሳይቷል፡፡ ይህ 

የቴሌቪዥን ጋዜጠኝነት አይደለም፡፡ በሙያ ረገድ ለስሙ መጠሪያ ከነበሩት መካከል 'ዲስከቨር ኢትዮጵያ' 

የተሰኘው ምርጥ ኢትዮጵያዊ ዝግጅት በከተፋ ዝግጅቶች ተተክቷል፡፡ አንድ ፕሮግራም ፤ ለህዝብ ባለው ፋይዳ 

እና ለጣቢያው በሚፈጥረው የአስፈላጊነት ስሜት ሳይሆን በሚያመጣው ብር ተመዝኖ የሚዘጋና የሚከፈትበት 

ነው፡፡ 

በእርግጥ አንድ ሱቅ መክፈት እና አንድ ሚድያ ማቋቋም በሚያሳድሩት የህብረተሰብ ተፅዕኖ ተመዝነው ሊለያዩ 

በተገባ ነበር፡፡ ኢቢኤስ ቴቪ ግን ከአንድ ሱቅ የማይሻል ተልዕኮ ይዞ የሚሰራ ጣቢያ ነው፡፡ ማህበራዊም፤ 

ኢኮኖሚያዊም፤ ፖለቲካዊም፤ ባህላዊም፤…..ተልዕኮ የሌለው ነው፡፡ የሱቅ ተልዕኮ!  

ሚድያ ገንዘብ መስራት አለበት፡፡ ኢቢኤስም ሚድያ ነኝ እስካለ ገንዘብ መስራት አለበት፡፡ ነገር ግን የሚድያ 

የገንዘብ ምንጭ ባለው ታማኝነት፤ በሚያመጣው የህብረተሰብ ለውጥ መዝነው ማስታወቂያ ከሚያስነግሩ 

ኩባንያዎች ነበር፡፡ በኢቢኤስ ግን ያ አይደለም፡፡ አስር ቃለመጠይቅ፤አምስት ድራማ ፤ስድስት የኃይማኖት 

ዝግጅት ሌላም ሌላም ገንዘብ እስካመጡ በአንድ ጣቢያ በአንድ ላይ ይቀርባሉ፡፡ ከሌላው የበለጠ የህብረተሰብ 

ኃላፊነት ያለባቸው የህዝብ ድርጅቶች ሳይቀሩ የዚሁ ህዝብ አደንዝዝ ሚዲያ ተባባሪ ሆነዋል፡፡ ለዚያ ነው 

እድሜውን ለማራዘም የረዱት የኢትዮጵያ ኃይማኖቶች ሁሉ አየር ስዓት ሲከራዩ፤ ፉክክር ከሚመስለው 

የኃይማኖቶች ዝግጅት በላይ፡ከአንድ ኃይማኖት ሳይቀር ሶስት እና አራት ዝግጅቶች እንዲቀርቡ የፈቀደው፡፡ ዛሬ 

ቀን አልፎ በንግድ ድርጅቶች ቢተኩም፡ እነዚያ ዝግጅቶች በአክራሪዎች የመጠለፍ እድላቸው ሰፊ እንደነበር 

በርካታ ምልክቶች ነበሩ፡፡ ጣቢያው በይዘት ጉዳይ የት ድረስ አማተርነት እንደሚመራው ግን አያጠራጥርም፡፡ 



ዛሬም ቢሆን በአንድ ጣቢያ ከአምስት በላይ ተከታታይ የቴቪ ድራማ በኢቢኤስ መስተናገዱ ጣቢያው ለዝግጅቶች 

የይዘት ቅርፅ ደንታ እንደሌለው ያሳያል፡፡ ሌላው ኢቢኤስ አገር እና ወገን የሌለው፤ በአገራችን ቋንቋ 

ኢትዮጵያውያንን ሲያደነዝዝ የሚውል ጣቢያ ስለመሆኑ አያሌ ማሳያዎች አሉ፡፡ በርግጥ የጣቢያው ባለቤቶች 

የአሜሪካ ዜግነት ያላቸውና ከአሜሪካ የሚሰራጭ ጣቢያ ይሁን እንጂ፤ በቋንቋችን እስካወራ ድረስ አወንታዊም ሆነ 

አሉታዊ ተፅእኖዎቹ በኢትዮጵያውያን ላይ ነው፡፡ ለነገሩ ጣቢያው የስራ ቋንቋውንም የተረዳ አይመስልም፡፡ 

የዝግጅት ርዕስ በእንግሊዘኛ፤ ዝርዝር ወሬ በአማርኛ እያደረገ በጉራማኃይሌ አቀራረቡ ቀጥሏል፡፡ የጣቢያው 

መሰረት አሜሪካ እስከሆነ ደግሞ ቅኝቱም ከዚያው መሆኑ አይቀርም፡፡ የይዘት ሚዛኑን የሳተ ጣቢያ የጥራት እና 

የዝግጅት ተግባር /purpose/ ይኖረዋል ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው፡፡ ዞሮ ዞሮ በማህበራዊ ሚድያ እንደተነሳው 

ከአገራችን ወግና ባህል ያፈነገጡ ዝግጅቶች የሚታደሙበት ጣቢያ ሆኗል፡፡ትዳር እና ፍቅርን በቴሌቪዥን 

ሲያድል ተቆጭ በማጣቱ፤ በወላጆች መሳቀቅ እናዝናለን፡፡ የመዋዕለ ህፃናት ደንቦችን የጉምቱ አርቲስቶቻችንን 

መቀለጃ ሲያደርግ እሄንን የሚያይ ተመልካች ምን እንዲያገኝ በመመኘት እንደሆነ ግራ ይገባል፡፡ 'ጎረቤታሞቹ' 

በሚል በሚያስተናግደው ቅዠት፤ ከኢትዮጵያውን ወቅታዊ ፍላጎት አኳያ ምን ለማስተማር /ማንን እንዴት 

ለማዝናናት/ እንደተፈለገ ሲያስቡት ያዝላል፡፡ በአንድ ወቅት የቦሌ ልጆችን ልደት ቀርፆ በሳተላይት ሲያሰራጭ፤ 

ጣቢያው የእለት እርሳስ ለቸገራቸው ኢትዮጵያውያን ህፃናት እና ያን ማድረግ ለተቸገሩ ወላጆች ምን እየነገረ 

እንደሆነ ማጤን አለመቻሉ ያስገርማል፡፡ አገርም ወገንም የለውም፡፡ኢትዮጵያዊ ሽታ እና ቀለም የሌለው የባዕድ 

ጣቢያ ነው፡፡ በሆሊውድ ራቁት አቀንቃኞች ቪዲዮ ሰዎችን ሲያሳቅቅ መኖሩም የጣቢያው የቅርብ ትዝታችን 

ነው፡፡በአንድ ወቅት 'ኢንቬስተር ካፌ' በሚል ጀምሮት የነበረውን ተራ የኩባንያዎች መበዝበዣ ዝግጅት አሁን 

'ቢዝነስ ፕሮፋይል' ብሎ ሲመጣ ተመልካቹን እንዴት አላዋቂ አድርጎ እንደሚያስብ ይገርማል፡፡"ሰሞኑን አዲስ" 

በተሰኘው ዝግጅት ሲሰራ የቆየ እና እየተሰራ ያለ ዝግጅት መሆኑም ተረስቷል፡፡ በህግም ፡በግብርም ለሚፈለጉ 

ኩባንያዎች ጥሩ የገፅታ ግንባታ  መድረክ ነው፡፡በአፍሪካ የሚድያ ልማት ዙሪያ የተደረገ ጥናት በተለይም በኢትዮጵያ 

የህዝብ እና የግል ሚድያው ለድህነት ቅነሳ ስራዎች ያላቸውን ሚና አሉታዊነት የገለፀበት መንገድ የኢቢኤስን ተግባር 

ይገልፃል፡፡አሰልቺ እና ተደጋጋሚ የግለሰቦችን ዲስኩር መስማት፤የገንዘብ ሽታ ያፈናቸው ዝግጅቶችን ማስተዋል፡ ከሰፊው 

ህዝብ ፍላጎት ይልቅ ጥቂት ከተሜዎች የሚቦርቁበት ሚድያ የሚያመጣውን አሉታዊነት ያስረዳል፡፡  

 "Important developments in the countryside are pushed aside by unimportant, even trivial news 

items, concerning urban events and the activities of personalities. In addition the journalists are 

encouraged to make money on their own in whatever manner they deem fit, thus encouraging the 

popular brown envelope syndrome within journalism.” [Composed by Zharina Bloger] 

                                                                                                               



በአለም የሚድያ ፍልስፍና ሰልፍ ውስጥ የሊበራል ሚድያው ሚና እና ተልዕኮ፤ የማይጠይቅ፤ ከጉዳዩና ከፍላጎቱ 

የሸሸ ትውልድ በማፍራት ማደንዘዝ ነው፡፡ ኢትዮጵያ የወጣቶቿ፤ ታዳጊዎቿ፤ አርሶአደሮቿ እና ሌሎችም ዜጎቿ 

ጉዳይ እና ፍላጎት ይህ አይደለም፡፡ ኢትዮጵያውያን ጉዳይ አለብን፡፡ በርካታ የአመለካከት፤የባህሪ ለውጥ 

የሚያስፈልገው ህብረተሰብ አካል ነን፡፡ድህነት እና ድንቁርናን የሚያክል በሽታ እየተዋጋ ያለ ህዝብ፤ የሱቅ 

ተልዕኮ ባለው ሚድያ የመበዝበዝ እና የመደንዘዝ ግዴታ የለበትም፡፡አብዛኞቹ ሰዎች ከኢሳትም ከኢብኮም ዞር 

ሲሉ የሚያገኙት ሚድያ ይሁን እንጂ ትውልድ ከማደንዘዝ በላይ ገዳይ በሽታ የለም፡፡  

በርግጥ ኢቢኤስ ራሱን ከኢብኮ ማወዳደር ፤የአገር ተልዕኮ እና የሱቅ ተልዕኮ የማወዳደር ያህል ነው፡፡ሌላው 

ይቅርና በኢብኮ ተቀባይነት ያጡ ቪዲዮዎች እና መልዕክቶችን ኢቢኤስ እንደልብ ማስተናገዱ የኃላፊነት 

ደረጃቸውን ጠቋሚ ነው፡፡ኢብኮ በአንድ ወቅት በሰራዊት ፍቅሬ ይቀርብ የነበረውን አደንዣዥ ፕሮግራም ከፍተኛ 

ገንዘብ እያስገባም ቢሆን ማገዱ ጥሩ ምሳሌ ነው፡፡በርግጥ አሁንም ካሉበት አያሌ ችግሮች ጎን ለጎን በኢብኮ3 

የሚቀርበውን አደንዣዥ 'የእስማማለሁ አልስማማም' የጉልቤ ዝግጅት መላ ሊለው ይገባል፡፡ እነዚህ በኢቢኤስ 

አይታሰቡም አምስት ሰዎች ይዘውት ቢቀርቡም ይስተናገዳል፡፡የሱቅ አስተሳሰብ ስላለው፡፡ የኢትዮጵያ ሚድያ 

ችግር ተጣሞ መብቀል፤ ተጣሞ ማደግ ነው፡፡የሚድያው ችግር፡ አማራጭ የግል ቴሌቪዥን የመከፈት ጉዳይ 

ሳይሆን የሙያ እጥረት ስለመሆኑም ይህ ጣቢያ በቂ ማስረጃ ነው፡፡ኢብኮ3 ከተከፈተ ጀምሮ ሰውን ሊያሸንፍ 

የሚችል ዝግጅት መቅረብ ያልቻለው ከብቁ ባለሙያ መታጣት እንጂ ከባለቤትነት አይደለም፡፡የቴቪ ሚድያ 

በግል ዘርፍ የወደፊት ጉዞው እንዴት ሊጣመም እንደሚችል፤ሙያ እንዴት ሊደፈጠጥ እና አማተርነት እንዴት 

እንደሚነግስ ኢቢኤስ ጥሩ ማሳያ ነው፡፡በቃ ማንም አላፊ አግዳሚ ሊሰራው የሚቻለውን ግልብ ጥያቄ እያነሱ 

ሰው አስቀምጦ በማዋራት ጋዜጠኛ መባልም ፤የቴቪ ፕሮግራም ማለትም ተችሏል፡፡  

ኢቢኤስ ከተለያዩ የቢዝነስ ተቋማት እና ግለሰብ አዘጋጆች ጋር የያዘውን እሰጥ አገባ፤ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ 

በተለያየ ጊዜ በመንግስታዊ ዝግጅቶች እየተገኘ ነገር ግን ከስርጭት ውድቅ በሚያደርጋቸው ዝግጅቶች 

እንደዚሁም በውክልና ብሮድካስቲንግ እና የኢትዮጵያ ህግ ዙሪያ ሌላ ጊዜ እመለስበታለሁ፡፡በቅርብ እንደ 

ኢቢኤስ ሁሉ የሳተላይት የሙከራ ስርጭት የጀመሩት ናሁ ቴቪ፤ ቃና ቴቪ ፤ENN እና ሌሎችም ፋና ቴቪ 

ጨምሮ በዝግጅት ላይ ያሉት ከሙያ፤ ከአገር እና ከወገን ታርቀው ለመጀመር ትምህርት ይውሰዱ፡፡ 

 


