
ይድረስ  ለአቶ አንደበት ልሳኑ-ዲሲ 

ኢቢኤስ ከእብሪታዊ ማደንዘዝ ይላቀቅ! 

 

በያገርሰው ጥበቡ 02-24-16. 

ሰሞኑን በአይጋ ፎረም ድረገፅ ያቀረብኩትን የኢቢኤስ ቴቪ የፕሮግራም ይዘትና አቀራረብ በተመለከተ ጥቂት መልዕክቶች  

በኢሜል ደርሰዉኛል፡፡ የተወሰኑት የጣቢያውን ዝግጅቶች ለማስተዋል የረዳቸው አስተያየት መሆኑን በአድናቆት በመግለፅ 

ጣቢያው እርምት ሊወስድበት እንደሚገባ አንስተዋል፡፡ በአንፃሩ 'አንደበት ልሳኑ ከዲሲ ነኝ' ያሉ ግለሰብ "በግርምት እና 

በአርምሞ" ተመለከትኩት ያሉትን አስተያየቴን ፡ለእኔ እና ለአይጋ ፎረም ይድረስ ባሉት ፅሁፍ አጣጥለዋል፡፡ በመሆኑም 

በቀጣይ ፅሁፌ እመለስባቸዋለሁ ያልኳቸውን ርዕሰ ጉዳዮች ላቆያቸውና በአቶ አንደበት አስተያየት ላይ ተከታዩን ልበል፡፡ 

አቶ አንደበት በቀረበው ፅሁፍ ላይ የሚስማሙበትን እና የማይስማሙበትን አስተያየት ለይተው ባለማስቀመጣቸው፡ 

አስተያየታቸው እኔን ለማረም ይሁን የበኩላቸውን አስተያየት በጣቢያው ላይ ለመስጠት ግልፅ አይደለም፡፡ ይልቁንም 

ያቀረቡት ሀተታ የአንድ ተመልካች አስተያየት እንዳልሆነ ያሳብቃል፡፡ ፀሃፊው የአይጋ ፎረም አስተዳዳሪዎች ፡የሰጠሁትን 

አስተያየት በማስተናገዳቸው ተጠያቂ እና ተወቃሽ አድርገው መቅረባቸው በርግጥም ግለሰቡ ለጣቢያው ያላቸው ጥብቅና 

የት ድረስ እንደሆነ ያሳያል፡፡ "በግማሽ  ሙሉ ግማሽ ብርጭቆ ወጋችሁ…እንደዋዛ  ሻጥ አድርጋችሁ ማውጣታችሁን 

ስመለከት ይውጋህ ብሎ ይማርህ ከማለት የማይዘል.." በሚል አይጋ ፎረም የፅሁፉን ገንቢ ሚና የገለፀበትን ሁኔታ 

በማጣጣል የፅሁፉ መውጣት የፈጠረባቸውን ቁጭት እና የአይጋ 'ተባባሪነት' አማረዋል፡፡ በተጨማሪም "…ለተሰነዘረው 

ጅምላ የማጠልሸት ተግባር ተባባሪ ካለመሆን የሚያድናችሁ አይሆንም" በማለት አይጋ ፎረም ሀሳብን በማስተናገዱ 

ይወነጅሉታል፡፡ እውነትም አስተያየት አቅራቢው ለኔም ሆነ ለአይጋ ያቀረቡት አስተያየት ከተመልካችነት ያለፉ   

ስለመሆናቸው ማስረጃ ነው፡፡ እንግዲህ ከየትኛውም ግለሰብ የተሰጠን ትክክለኛም ይሁን የተሳሳተ አስተያየት ማስተናገድ 

'በተባባሪነት ተጠያቂ' ያደርጋል ማለት ነው፡፡ የዲሲው ነዋሪ እኔን "…በግራ ዘመም የአንድ ወገን አስተሳሰብ በመያዝ ላገናዝብ 

አለመቻሌን.."  ሲነግሩን እርሳቸው ከሚኖሩበት አገር ወይንም 'እንደኔ ከአንድ ወገን አስተሳሰብ ነፃ ከሆኑ'  ሀሳብን የመግለፅ 

እና እንደሚድያ ሀሳብን ማስተናገድን ወንጀል ሲያደርጉ ከየትኛው ማገናዘብ እንመድብላቸው? ሃሳብን በነፃነት የመግለፅ 

መብት የሚቀነቀነው እርስዎ እገኝበታለሁ ባሉት ዲሲ አልነበረም? ነው ለናንተ ሲሆን አይሰራም? እንግዲያውስ 'ግራ ዘመም 

አንድ አይነት አስተሳሰብ ሰቅዞ ከያዘን ' ከእኛ ሃሳብን በነፃ ስለመግለፅ እና ማስተናገድ መማር ይገባዎታል፡፡ከዚህ አስተሳሰብ 

የምረዳው ግን ኢቢኤስ ቴቪ እዚህ ድረስ እድለኛ ጣቢያ አለመሆኑን ነው፡፡ የአቶ አንደበት አስተያየት ለጣቢያው ያላቸውን 

ቅርበት ያሳያልና የቴቪ ጣቢው የሚመራበትን የተሳሳተ እይታ ያስረዳል፡፡ በርስዎ አገር ቋንቋ 'the right medium is at 

the wrong hand'. የእኔ አስተያየት 'የተመልካች ነው' ካሉም ጣቢያው በአዘጋጆቹና አስተዳዳሪዎቹ ብቻ ሳይሆን እንደርስዎ 

ባሉ ተመልካቾችም የቱን ያህል የሃሳብ ድሃ እንደሆነ ማስረገጫ ነው፡፡ ከእኔ ፅሁፍ እና ከፅሁፉ ነጥቦች ይልቅ የአይጋ ፎረም 

ሃሳቡን ማስተናገድ የፈጠረብዎት ህመም እኔን አስገረሞኛል፡፡ "ይች ጎንበስ ጎንበስ እቃ ለማንሳት ነው ..ይሁነኝ ተብሎ 

በተላለፈው…." በማለት ከፅሁፉ መስተናገድ ጀርባ ይኖራል ያሉትን ስጋት ጠንቁለዋል፡፡  

አቶ አንደበት ጥብቅና የቆሙለት ጣቢያቸው ኢቢኤስ ቴቪ፡ የኢትዮጵያን ህዝብ አላዋቂ አድርጎ በመቁጠር በሚያሰራጫቸው 

ግልብ ዝግጅቶች ንቀቱን እንዳሳየ ሁሉ እርሳቸውም ያላቸውን ንቀት በስድብ አጅበው አቅርበዋል፡፡ "ኢቢኤስ ቴቪ  

ተቀማጭነቱን በአሜሪካ በማድረግ 'አገርና ወገን አለኝ' ብሎ ወንዝ አቋርጦ መምጣቱን'' የሚገልፁት አቶ አንደበት ይህንን 



ያደረገው "ህዝቡን ከመረጃና መዝናኛ አልባ ህይዎቱ ለመታደግ ነው" ይላሉ፡፡ ይህንን "ለማድረግ የደፈረ ጀግና ሚድያ 

ነው.." በማለትም ያንቆለጳጵሱታል፡፡ እንግዲህ "የኢትዮጵያን ህዝብ ከመረጃና መዝናኛ አልባ ሕይወቱ የታደገው ኢቢኤስ 

ቴቪ መሆኑን ነው " የሚነግሩን፡፡ ፀሃፊው ቀጥለውም "…ቡና ቤት በመክፈት በደነዘዘው ህብረተሰብ መካከል የተገኘ 

ምርጫ.."  በማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ያላቸውን ንቀት በስድብ አጅበውታል፡፡ ከዚህ በላይ እብሪት ከየት ይመጣል? 

ከጅምሩ አንስቶ ኢቢኤስ ቴቪን ህይወት የዘሩበት ግን የዚሁ "ከመረጃና መዝናኛ አልባ ህይዎቱ ታደግነው..፤ቡና ቤት 

በመክፈት የደነዘዘው ህብረተሰብ.." ያሉት ህዝብ ንብረቶች የሆኑት የልማት ድርጅቶች ናቸው፡፡ መቀመጫውን አሜሪካ 

ቢያደርግም ከብሽቅ ዝግጅቶቹ ጋር በህይወት እንዲቀጥል ያደረጉት ኢትዮጵያውን ናቸው፡፡ ከኢትዮጵ ንግድ ባንክ እስከ 

ኢትዮጵያ አየር መንገድና ሌሎችም የልማት ድርጅቶች የቸሩት ገንዘብ ታድጎታል፡፡ ከኢትዮጵያ እምነት ተቋማት እስከ አገር 

በቀል የንግድ ድርጅቶች ኢቢኤስን ታደጉት እንጂ ኢቢኤስ ኢትዮጵያውንን አልታደገም፡፡ ለዚህ አይነቱ ድፍረት የተሞላበት 

ንግግር የሚያበቃ ቁመናም፤ ሞራልም፤አሰራርም፤መዋቅርም የለውም፡፡ ኢትዮጵውንን የታደጋቸው አቶ አንደበት 

እንደገለፁት 'የአምስት አመት ስርጭት ያለው ኢቢኤስ ቴቪ' አይደለም፡፡ ሊሆንም አይመጥንም፡፡ ይልቁንስ ለዘመናት የነፃ 

ፕሬስ እና ሃሳብን የመግለፅ መብቶችን አፍኖ በመያዝ ከልማት ይልቅ ጦርነትን ይሰብካቸው ከነበረው ሰው በላ ስርዓት 

የታደጋቸው ማን እንደሆነ አሳምረው ያውቃሉ፡፡ ከመረጃና መዝናኛ አልባ ህይዎት የታደጋቸው በቲርኪ ምርኪ ዝግጅት 

የታጨቀው ኢቢኤስ  ሳይሆን፡ የዛሬ ሃያ አምስት አመት፡ የዜጎችን ሃሳብን በነፃነት ከመግለፅ ልጓም የታደጋቸው የአቢዮታዊ 

ዲሞክራሲ ግንባር ነው፡፡ ኢትዮጵያውያንን በድህነትና ድንቁርና ከመደንዘዝ የታደጋቸውና በልማት መስመር ያስገባቸው 

የአቢዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር እንጂ ቀን ሲያልፍ ድንኳን ሰብሮ የገባው አማተር ቴቪ ጣቢያ አይደለም፡፡ ኢትዮጵያውን 

ነፃ የወጡት በራሳቸው ትግል እንጂ በሁለት ቢላዋ በሚበላ ተራ የወሬ ቋት አይደለም፡፡ "በኢትዮጵያ የቴቪ አቢዮት ፈር 

የቀደደው፤ አነቃቂ የሆነውና ታሪክ የማይሽረው ተግባር የተፈፀመው" ሃሳብን በነጻነት የመግለፅ መብት ባጎናፀፈው 

ህገመንግስታዊ ስራዓት እንጂ በነአቶ አንደበቱት ኢቢኤስ አይደለም፡፡ በጭራሽ!፡፡ 

ሌላው አቶ አንደበት ጣቢያው በተቃዋሚና ደጋፊ የተፈረጀ መሆኑን ለመጥቀስ ሞክረዋል፡፡ በዚህ ረገድ ጣቢያው በመሃል 

ሰፋሪነት 'የኢትዮጵያ ፖለቲካ አይመለከተኝም' የማለት መብት እንዳለው ብገነዘብም፡በኢትዮጵያ መንግስት ዝግጅቶች ላይ 

እየታደመ ከስርጭት ውድቅ በሚያደርጋቸው ጉዳዮች ዙሪያ በሌላ ፅሁፌ እመለሳለሁ፡፡ በርግጥም አሜሪካ እንጂ ኢትዮጵያ 

አይመለከታችሁም፡፡ ነገር ግን አቶ አንደበት ማወቅ ያለባቸው የሚድያ አወንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖ ከፖለቲካ ጋር ባለው 

ንክኪ ብቻ የሚመዘን አለመሆኑን ነው፡፡ የፖለቲካ ሰርኣት ተፅዕኖና የትውልድ ተፅዕኖ ይለያያል፡፡ እንዲያውም አንደኛውን  

ለይቶለት ጫፍ የያዘ ሚድያ ለጥንቃቄ ያግዛል፡፡ እኔ ግን እልዎታለሁ ኢቢኤስ ቴቪ 'a silent killer in a quite war' 

እንዲሉ ድምፅ አልባ ትውልድ ገዳይ በሽታ ነው፡፡ 

የዲሲው የኢቢኤስ ጠበቃ "በአምስት አመት ስርጭቱ ብዙ አስገራሚ ታሪኮች እንደ ግለሰብም እንደሀገርም በማትረፍ 

ለመዝናናት መቻሉን" ገልፀዋል፡፡ፅሁፌን እንዳላነበቡት ወይንም በቀናነት ለመመልከት እንዳልታደሉ ያሳያል፡፡ በይዘትና 

በአቀራረብ ሰው አስቀምጠው በሚያወሩ ዝግጅቶች መካከል ከስም በስተቀር በምን እንደሚለያዩ፡ እያንዳንዱ ዝግጅት ምን 

ዓለማ እንዳለው ለማብራራት ተስኗቸዋል፡፡ ጣቢያውን የከፈተ ሰው ከሙዚቃ፤ ከድራማ፤ ከቶክ ሾውና መሰል ተራና 

ተደራራቢ ዝግጅቶች ውጭ ምን እንደሚያስተውል አላስጨበጡንም፡፡ ሰይፉ ሾው ከጆሲ ሾው፤መቅዲ ሾው ከካሳ ሾው፤ 

ሄለን ሾው ከአርአያ ሰብ፤ ኑሮ በአሜሪካ ከእንጨዋወት ወዘተ..አንዳቸው ከሌላቸው በይዘት ፤በአቀራረብ፤በዓላማ በዝግጅት 

ወዘተ..ያላቸውን ልዩነት ለማባራራት አይችሉም፡፡ ስለማይችሉ!፡፡ "የተደመምንባቸውና ያተረፍናባቸው" ይሏቸዋል፡፡ 

"ጎልተው የወጡ ዜጎችን አፈራንበት" ይሉናል፡፡ ይባስ ብለው "የኢትዮጵያ 'ኢንተርቴይንመንት' ከቆዘመበት እንዲነቃ 



ከማድረጉም በላይ ክብር እንዲሰጠው አድርጓል" በማለት አስገርመውናል፡፡ ''የሀገራችን የቴቪ ኢንደስትሪ ደረቅ ጣቢያነትን 

ጠንቅቆ ካለማወቅ"  የሰጠሁት አስተያት መሆኑንም ጨምረዋል፡፡እንዲያውም "በሙያተኛም ሆነ በብሮድካስቲንግ ጥራትና 

ብቃት ደረጃ ምንም የውሃ ልክና ስርዓት ባለተበጀበት አገርና ሁኔታ ውስጥ በድፍረት በመግባት…የሚድያ ባለሙያና የሚድያ 

ቢዝነስን እንዲሁም የቴቪ ስብዕናን እንደፈጠረ"…."የዛሬን አያርገውና" በማለት እርሳቸውም እንደጣቢያው አላዋቂ 

ሊያደርጉን ሞክረዋል፡፡ አቶ አንደበት መረጃም፤መዝናኛም፤ጋዜጠኛም፤የብሮድካስት ስርዓት(ጥራትና ብቃት) በኢቢኤስ 

በኩል ኢትዮጵያ እንደገባ ሲነግሩን በስላቅ አዝናኑን፡፡  ፅሁፋቸው ውስጥ ያለው እብሪትና ምን ታመጣላችሁ ከሚፈጥረው 

ግርምት በስተቀር ከጣቢያው የተሻለ የሚያዝናና 'ጨዋ' ፅሁፍ አቅርበዋል፡፡ አቶ አንደበት የኢቢኤስን ከፍታ ለማሳየት 

ኢብኮን ማጥላላት መርጠዋል፡፡ " መርዶን እንጂ ደስታን ያላስተማረ፤ የሠጡንን የምንቀበል ህዝቦች እንዲንሆን ያደረገ፤ 

ግብር ከፍለን አቁመነው ያዋረደን፤ አባቶቻችንን ያስገደለ፤ የመረጃ አውታር ሳይሆን አዋጅ መንገሪያ የነበረ…" በማለት 

ያጣጥሉታል፡፡ ኢቢኤስን ከፍ ለማድረግ ኢብኮን ዝቅ ባደረጉበት ስልታቸው፡ ኢቢኤስን "የአዲስ አስተሳሰብ መገኛ" ሲሉት፤ 

"የጣቢያው ወጥ(ኦሪጅናል) ዝግጅቶች.." እያሉ ራስዎን ሲያሞኙ የጣቢያውን ባዶነት ለመሸፈን የሚደረገው መውተርተር 

ያስቃል፡፡ የፕሮግራሞቹ ይዘት ይቅርና ( በኢብኮ የማናውቀው ይዘትና አቀራረብ በኢቢኤስ ስለሌለ) ጣቢያው እንደጀብዱ 

በደረደራቸው ዝግጅቶች የሚያቀርባቸው እንግዶች በኢብኮ ቀድመው ስም ያወጡ፡ ዝናን ያተረፉ እንደ ነበሩ እንዴት 

ይረሱታል? ጣቢያውስ በአንድ ወቅት ኢብኮ ይሰሩ የነበሩ ሰራተኞችን በመሰብሰብ የአደንዛዥ ዝግጅቱ አሳላፊ ማድረጉንስ 

እንዴት ረሱት? ትችት ለኢብኮ አዲስ አይደለም፡፡ በዚህ አገር የግል ሚድያ ጅማሬ ሁሉ የብዕር ማሟሻ ሆኖ የኖረ ነው፡፡ 

አገራዊና ህዝባዊ ተልዕኮ ስላለው ግን እንደ ኢቢኤስ በአንድ ትችት እሰጥአገባ አይማስንም፡፡ የሚጠቅመውን ትችት በራሱ 

ጣቢያም ጭምር የማስተናገድ ልምዱን እናውቃለን፡፡ ይቀረዋል ፤ይሻሻል? ተገቢ ነው፡፡ ኢቢኤስ ትችቶችን በራሱ ጣቢያ 

ለውይይት ባያነሳም፡ የአይጋ ፎረም ውንጀላውን አሳፋሪ የሚያደርገው ይሄው ነው፡፡ አቶ አንደበት እንደሉት የዚህ ፀኃፊ 

ዓላማ የቴቪ ጣቢያ ተልዕኮና ዓላማ ለመቅረፅ አይደለም፡፡ ህዝብ የማደንዘዝ ዓላማና ተልዕኮውን ግን እስከመጨረሻው 

እንዋጋዋለን፡፡ ከአድማጭ ተመልካች የሚሰጡ አስተያየቶችን በአወንታዊ ጎኑ አይቶ እንደማረም፤ የሚስተካከለውን 

እንደማስተካከል "ጉንጭ አልፋ" ናቸው ማለት ፍፁም አውቅልሃለሁ ባይነት ነው፡፡ 

በመጨረሻም ፀሃፊው አቶ አንደበት አስገራሚ ጥቆማቸውን ወይም ስጋታቸውን የገለፁበት መንገድ ስለጣቢያውም ሆነ ስለ 

ፀሃፊው በመግቢያየ ያልኩትን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ ለመሆኑ አቶ አንደበት "እንኳን  እርሰዎ (እኔን) መንግስትም በኢትዮጵያ 

ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን የትራንስፎርሜሽን 2ኛ ዕቅዱ የተካተቱት የሱቅ ሚድያዎች ዓላማ፤ ፋይናንስና የተደገሰለትን 

ድግስ ጠንቅቆ ያወቀ አይመስለኝም፡፡"  ሲሉ ምን እያሉ እንደሆነ ያውቃሉ? ሱቅ አሏቸው አቶ አንደበት? እስካሁን 

ከኢቢኤስ ውጭ ሱቅነታቸውን ያረጋገጡ ሚድያዎች አልታዩም፤ አልጀመሩም፡፡ ዲሲ ቁጭ ብለው ያውም 'ተመልካች ' 

ስለመጭዎቹ ጣቢያዎች ዓላማ፤ የፋይናንስ ምንጭና ድግስ እንዴት አወቁ? የኢቢኤስ ዓላማና ተግባር ሲተች ዘራፍ እያሉ 

የመጭዎቹን ጣቢያዎች ዓላማ እና ተግባር መጠርጠር ምን ይሉት ነው? የኢቢኤስን የፋይናንስ ምንጭ ማን እንደጠየቀ 

የሌሎቹ ይጠየቃል? የውድድር ስጋት የፈጠረው ክፋት ካልሆነ ምን ሊባል ይችላል፡፡ እንደናንተ ደረቅ ተከራካሪ 

አያርጋቸውና እነሱም በይዘት እና አቀራረብ ትምህርት ካልወሰዱ እንዋጋቸዋለን፡፡ እንደናንተው ባዕድ አገር ረግጠው እዚህ 

የሚራመዱ በመሆናቸው ከወዲሁ እንድንጠራጠር የተሰነቀረች አስተያየት በመሆኗ ለጊዜው ስጋቱ ለእናንተ እንጂ ለእኛ 

ለታዳሚዎች እና ለመንግስት ሊሆን አይችልም፡፡ 

 



 

 

For fairness we have included the full comment from አንደበት ልሳኑ ከዲሲ  below... 

 (aigaforum admin 02-24-16) 

ይድረስ ለአይጋፎረም ድረ ገፅ ጦማሪዎችና አስተዳዳሪዎች! 

ሰሞኑን በዚህ በድረገፃችሁ የወጣውን "የአገርና ወገን የሌለው ኢቢኤስ ቲቪ እስከመቼ ህዝብን ያደንዝዝ" በሚል የቀረበውን ፅሁፍ የተመለከትኩት በግርምትና በአርምሞ ነበር፡፡የአቶ ያገርሰው ጥበቡ 

ፅሁፍ በድረገፁ ጦማሪዎች "በግማሽ ሙሉ ግማሽ ጎደሎ የብርጭቆ ወጋችሁ" የግርጌ ማስታወሻ እንደዋዛ ሾጥ አድርጋቹ ማውጣታችሁን ስመለከት ይውጋህ ብሎ ይማርህ ከማለት የማይዘልና 

ለተሰነዘረው ጅምላ የማጠልሸት ተግባር ተባባሪ ካለመኾን የሚያድናችሁ አይሆንም.. ይቺ ጎንበስ ጎንበስ እቃ ለማንሳት ነው ያሉት እናት አባባል አስታወሰኝ፤ 

በያገርሰው ጥበቡ ጦማሪነት ይሁነኝ ተብሎ በተላለፈው የፀረ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን "ስቴትመንት" ብዙ ነገሮች የተነካኩ ቢሆንም በተወሰኑት ነጥቦች ላይ በማተኮር አስተያየቴን ላቅርብ :: የተጠቀሰው 

የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተቀማጭነቱን በአሜሪካ በማድረግ "አገርና ወገን" አለኝ ብሎ ወንዝ አቋርጦ ከመረጃና መዝናኛ አልባ ከሆነ ህይወቱ ህዝባችንን ለመታደግ የደፈረ ጀግና ሚዲያ ነው ለኔ…. ቡና 
ቤት በመክፈት በደነዘዘው ህብረተሰብ መካከል የተገኘ ምርጫ ብቻ ሳይሆን ለዛሬው አዲስ የሃገራችን የቴሌቪዥን አብዮት ፈርቀዳጅ ና አነቃቂ የሆነ ታሪክ የማይሽረው ተግባር የፈፅመ ጣቢያ ነው፡፡ 

ፀሐፊ ተብየው ያገርሰው …ጥበብ ባልተሞላበት ንግግራቸው ቴሌቪዥን ጣቢያውን አላማ ና ተልእኮ ለማንኳሰስ ና የሱቅ ተልኮ ብለው ሊገልጡበት የሞከሩብት ሃሳብ ስመለከተው በነፃው አለም ፈፅሞ 
የኖሩ ሰው እንዳልሆኑ መረዳት ይቻላል፡፡ የጠቀሱት የሊበራል ሚዲያ አላማም ሆነ ፍልስፍና በግራ ዘመም የአንድ ወገን አስተሳሰባቸው ተሰቅዞ በመያዙ ሊያገናዝቡ የቻሉ አልመሰለኝም፡፡ የሚገርመው 

ልክ እንደርስዎ ህዝብን ከጉዳዩ በማሸሽ አደነዘዙት እንዳሉት አይነት በተቃውሞ ጎራ ተሰልፈናል ያሉት ወገኖችም "ኢህአዴግን ለመጣል ከምናደርገው ትግል አዘናጋችሁት" የተባሉበትም አጋጣሚ 

መኖሩን ሳይ የሃገራችን ሰዎች ተመሳስሎና አንድነትን እንዳስተውል አድርጎኛል፡፡ ሲቀጥል ቀይ ባህርን አቅዋርጦ በመታየቱም ገዥቹ የህገወጥ ሳተላይት ውንብድና ሰለባ / ጃሚንግ/ እንዲሆን 
ያደረጉበትን አጋጣሚ በኢቢኤስ ድረ ገፅ ያለውን የአንድ ወቅት መግለጫ መመልከቱ ይበቃል፡፡ 

እንደተመልካችና ተከታታይ ከዚህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላለፈው 5 አመት ብዙ አስደናቂ አስገራሚ ታሪኮቻችን እንደግለሰብም እንደሃገር አትርፈን ተዝናንተንበታል፡፡ ለአብነት የጣቢያው 

የሆኑት ኦርጂናል /ወጥ/ ዝግጅቶቹን መመልከቱ ይበቃል፡፡ እንደ አርአያ ሰብ፤ አዲስ ህይወት፤ ዲስካቨር ኢትዮጵያ ፤ ኑሮ በአሜሪካ ፤ አዲስ ነገር፤ ሪፖርታዥ፤ ሰሞኑን አዲስ ወዘተ ሃገርንና ወገንን 
ማዕከል ባደረጉ ዝግጅቶቹ የተደመምንባቸው ና ካተረፍንባቸው ዝግጅቶች ጥቂቶቹ ናቸው ፡፡ ዝግጅቶቹ እንደ አዘጋጆቹ ጥንካሬና ጉልበት ሊለኩ ቢችሉም ተራ ና ቁምነገር አልባ ነበሩ ማለት 
ግልብነትና ጠባብነት ነው፡፡ 
አሊያም የሃገራችን ቴሌቪዥን ኢንዱስትሪ ደረቅ ጣቢያነትን ጠንቅቆ ካለማወቅም ይነሳል፡፡ ጣቢያው የዛሬን አያደርገውና በሙያተኛም ረገድም ሆነ በብሮድካቲንግ ጥራትና ብቃት ደረጃ ምንም 

የውሃልክ ና ስርአት ባልተበጀበት ሃገርና ሁኔታ ውስጥ በድፍረት በመግባት ገበያውን ለብዙዎች ከፍቶ ዛሬ በቢዝነስ ተቁምነት ስራ እንዲፈጥሩ ፤ የሚዲያ ባለሙያዎችና ስብእናን /ፐርሰናሊቲ/ 
እንዲፈጠሩ አድርጉዋል፡፡ ለአብነት እንደ ቴክቶክ ዊዝ ሰለሞን ፤ ሰይፉ ሾው፤ ጆሲ ሾው፤ መቅዲ ሾው፤ ካሳ ሾው ወዘተ እያሉ ህዝባቸውን እንዲያገለግሉ የጨዋታ ሜዳውን አመቻችቶላቸው ጎልተው 
የሚታዩ ዜጎችን አፍርቱዋል፡፡ የኢትዮጵያ ኢንተርቴንመንት ከቆዘመበት እንዲነቃ ከማድረጉም በላይ ክብር እንዲሰጠው የበኩሉን አድርጉዋል፡፡ እነጉማ አዋርድን የመሰሉ የፊልም አዋርድ እንዲፈጠሩና 
እንዲከብሩ መንገድ ጠርጉዋል፡፡ ማለዳኮከቦች እንዲያበሩ መረዋዎች እንዲናኙ ያደረገው ይኸው የኢቢኤስ የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው ፡፡ 

ልብ ይበሉ 50 አመት ባስቆጠረው የብሔራዊ ቴሌቪዥናችን የተማርነው ቢኖር መርዶ እንጂ ደስታን አልነበረም፡፡ የብሔራዊ ቴሌቪዥናችን ያስተማረን የሰበከን ነገር ቢኖር የሰጡንን የምንቀበል 
ህዝቦች እንድንሆን ማድረጉ ነው፡፡ አባቶቻችን የተገደሉት በዚሁ ብሔራዊ ቴሌቪዥናችን ላይ ነው፡፡ የተዋረድነውም በዚሁ ግብር በመክፈል ባቆምነው ቴሌቪዥናችን ነው፡፡ ቴሌቪዥን ለኛ የመረጃ 

አውታር ሳይሆን አዋጅ መንገሪያ ነበር ፡፡ ታዲያ በዚሁ ቲቪ አድገንና አርጅተን የእሱኑ የትላንት ዜማ ይዘን ዛሬም እናኑ ነይ ነይ ለምንለው ሰዎች… የአዲስ አስተሳሰብ መገኛ በሆነው የኢቢኤስ 
ቴሌቪዥን ደስተኛ እንደማንሆን መረዳቱ አይከብድም፡፡ አቶ ያገርሰው ጥበቡ ለመሆኑ ብሔራዊ ቴሌቪዥናችንን ህዝብ የማወቅ መብቱን ነፈጋችሁት በአውቅልሃለሁ ፕሮፖጋንዳ ጆሮ ግንዱን 

አደነዘዛችሁት ብለው ጠይቀው ያውቃሉ? ትላንትም ዛሬም ግራ በገባ ፍልስፍናና ግልብ ፕሮፖጋንዳ እስከመቼ እንደንዝዝ ብለው ብእርዎትን አንስተው ያውቃሉ? 
የሚገርመው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን በአሜሪካ ንግድ ህግ የሚተዳደርና በአለምአቀፍ ሳተላይትና ደንብ የሚንቀሳቀስን ጣቢያን እንደ ፋናና መሰሎቹ ተልዕኮውን አላማውን ሊቀርፁለት የሚደፍሩ 
እንደያገርሰው ጥበቡ ያሉ ያላዋቂ ደፋሮች ነገ ኢትዮጵያን የነፃ ገበያ ስርአት ሃገር ናት፤ የሚዲያ ነፃነት የሰፈነባት ሲሉን መስማት እጅግ ያማል፡፡ 

ለመሆኑ ኢትዮጵያ በታሪኩዋ አይታ በማታውቀው የሚዲያ ሱቅ ልትጥለቀለቅ መሆንዋን ሲሰሙ ምን አሉ ! ለነፋናም ሆነ ለነናሁ ብሎም ለነቃና እንዲሁም ለእነ ኦሮሞ ብሮድካሰቲንግ ተልእኮና አላማ 

በካርድ እየተየቡ ሊያድሉዋቸው ይሆን! ለነገሩ እንኳን እርሶ መንግስትም በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን የትራንፎርሜሽን 2ኛ እቅዱ የተካተቱት የሱቅ ሚዲያዎች አላማ ፋይናንስና 
የተደገሰለትን ድግስ ጠንቅቆ ያወቀ አይመስለኝም፡፡ ለማንኛውም በኢቢኤስ ቲቪ ያገኘነውን መልካም ትሩፋቶች እንዲህ በማጠልሸት ለማሳነስ መሞከሩ ጉንጭ አልፋ ከመሆን አያልፍም፡፡ 

ቸር ሰንብቱ ! አንደበት ከ ዲሲ 

 


