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ዲጂታል ወያነ እና አዲሱ የትግል መድረክ

ድምጺ ወያነ፡ የካቲት 5/2011

(ዘመንፈስ አክሱማዊ)

መግቢያ

-----------

ያሳለፍናቸው ሳምንታት ለትግራይ አክቲቪስቶች እጥፍ ድርብ ድል የተመዘገበት ጊዘያት ነበሩ ማለት ይቻላል፡፡ በአንድ በኩል

የትግራይን ሞራላዊ ቫልዩና የፖለቲካ ጥቅም ለማጥቃት ከአንዳንድ መሀል አገር ሚድያና ፖለቲከኞች የሚሰነዘሩትን የፕሮፖጋንዳ

ዘመቻዎች በብቃት በመመከት አኮላሽተዋል፡፡ በሌላ በኩል ይህንኑ ተከትሎ የክልሉ አስተዳደር የትግራይ አክቲቪስቶች

የነበራቸውን የትግል ሚና ትልቅ ዋጋ እንደሚሰጥ አሳውቋል፡፡ የትግራይ ክልል በዶክተር ደብረፅዮን በኩል ባስተላለፈው የምስጋና

መልዕክት ይህንኑ የትግል ሂደት " ዲጂታል ወያነ (Digital Weyane)" በሚል ሰይመውታል፡፡ እኛም "ዲጂታል ወያነ

(Digital Weyane)" በቀላሉ የሚታለፍ አሳብ እንዳልሆነ በመገንዘብ ለተከበራችሁ አንባቢዎቻችን ለውይይት መነሻ የሚሆን

አሳብ ይዘን ቀርበናል፡፡

ለመሆኑ ዶር ደብረፅዮን "ዲጂታል ወያነ (Digital Weyane)" ሲሉ ምን ማለታቸው ነው ? ጉዳዩን በተሻለ መንገድ ለመረዳት

ከወያነ አጠቃላይ ምንነት መነሳት አስፈላጊ በመሆኑ ውይይታችንን ከዚሁ ጉዳይ እንጀምራለን፡፡

1. ወያነ ምንድን ነው ?

---------------

ጊዜው 1935 ዓመተ ምህረት ነው፡፡ ቦታዉ በደቡባዊ ትግራይ ውስጥ በምትገኝ አነስተኛ መንደር ፡፡ የአፄውን ስርዓት ለመታገል

የቆረጡ ጥቂት የትግራይ አርሶ አደሮች የፖለቲካ ትግል ጀመሩ፡፡ የእነዚህ የትግራይ አርሶ-አደሮች ትግል መነሻ አንደሌላው አርሶ

አደር ግብር ይቀነስልን፣ መሬታችን ተወሰደብን ብቻ አልነበረም፡፡ ከዚህ አልፎ የስርዓት ለውጥንም መነሻ ያደረገ ትግል ነበር፡፡

ስለታሪኩ የተነገረኝ እውነት ከሆነ እነዚህ የትግራይ አርሶ አደሮች የአፄውን ስርዓት ክፉኛ ተፈታትነውት ነበር፡፡ በኋላ ንጉሱ

ከውጪ ሃይሎች በተለይም ቀጠናው ላይ ጥቅም በነበራት አንግሊዞች አከሸፉት፡፡ የከሸፈው ትግል ተዳፈነ አንጂ ሙሉ በሙሉ

አልጠፋም ነበር፡፡ ይህ ትግል የቀዳማይ (የመጀመሪያው) ወያነ ትግል ተብሎ ይታወቃል፡፡ የመጀመሪያው (ቀዳማይ)ወያነ ከ32

አመታት በኋላ በሌላ የወያነ ትግል ተተካ፡፡

የካቲት 11/1967 ዓ.ም. በምዕራብ ትግራይ ልዩ ቦታ ደደቢት ፡፡ የከፍተኛ ትምህርቸውን አቋርጠው የመጡ ጥቂት የትግራይ

ተወላጆች በደደቢት ጫካ ገብተዋል፡፡ ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ የአፄው ስርዓት በአምባገነኑ የደርግ ስርዓት ተተክቷል፡፡ እነዚህ ጥቂት

ምሁራን ወጣቶች ብዙ ሰራዊት ያለውን ደርግ ስርዓት በትጥቅ ትግል ለማንበርከክ የመጀመሪያዋን ጥይት ወደሰማይ ተኮሱ፡፡

ቀዳማይ ወያነ በካልዓይ (ሁለተኛው) ወያነ ተተካ፡፡ ስሙንም ህወሀት አሉት፡፡

ወያነ በዚህ መልኩ በትውልድ ቅብብል የሚቀጠል የትግል መስመር ነው፡፡ የመጀመሪያውን የወያነ ትግል የትግራይ አርሶ አደሮች

ጀመሩት፡፡ ሁለተኛውን ህወሀትን የመሰረቱት ፋናወጊዎች የትግራይ ወጣቶች አስቀጠሉት፡፡ ይኸኛው ግን እንደ ቀዳሚው

አልከሸፈም፡፡ በረጅም ጊዜያት የትጥቅ ትግል ግዙፉን የደርግ ስርዓት ገርስሶ ማስወገድ ቻለ፡፡ ማስወገድ ብቻ አይደለም፡፡ የተሻለ

አማራጭ ብሎ ያመነበትን አዲስ የፖለቲካ ስርዓት መስርቶ አገሪቱን መምራት ጀመረ፡፡

ቀጥታ ፈነወ

ኤፍ ኤም

 

ካብ  መደባትና

ፍሉይ  ምድላው  በዓል  ሓዱሽ

ዓምት  መስከረም  2012ዓ/ም

ተሃድሶ ኻልኣይ ክፋል_23_02_2012

ዜና ንጉሆ ሮቡዕ 26 ጥቅምቲ 2012

ዜና መፅሄት ሶኒ ምሸት 24 ጥቅምቲ

2012

ማህደረ ዜና ሰሉስ ምሸት 25 ጥቅምቲ

2012

ተሃድሶ ቐዳማይ

ክፋል_23_02_2012

መካተቻ_16_03_2009

ትግርኛ | Afar

መእተዊ ገፅ ዜና ብሄራዊ መደባት ኤፍኤም መደባት ፎቶ ጋለሪ ግብረ መልሲ ኣርካይቭ ፎረም ዩ.መቐለ ኢሮብ

ይርከቡና
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2. አዲሱ የትግል መድረክ

----------------------

በህወሀት ውክልና የቀጠለው የወያነ የትግል መስመር ደርግን አሸንፎ አገር መምራት ሲጀምር የትግል ባህሪ ተቀየረ፡፡ ከዚህ በፊት

ትግሉ የትጥቅ ትግል ነበር፡፡ አሁን የትግሉ መድረክ ተቀይሯል፡፡ አዲሱ የትግል መድረክ የአስተሳሰብ ትግል ነው፡፡ የትጥቅ ትግሉ

አላማ ደርግን ማሸነፍ ነበር፡፡ የአዲሱ ትግል አላማ ደግሞ የህዝብ ጠላት የሆነውን ድህነት ታግሎ ማሰነፍ ነው፡፡ ስለዚህ ትግሉ

በሂደትም በአላማም የባህሪ ለውጥ አድርጓል ማለት ነው፡፡ በዚህ መልኩ ለ27 አመታት ሲታገል የነበረው ካልዓይ ወያኔ መሀል ላይ

መንገራገጭ የገጠመው ይመስላል፡፡

ወያነ የትግል መስመር ነው፡፡ አይቆምም አይቋረጥም፡፡ ነገር ግን እንደየመድረኩ ባህሪ የትግል ስልቱንና አላማዎቹን ማሻሻልና

መለወጥ አለበት፡፡ የወያኔ መስመር ባይለወጥም የትግሉ ባህሪ በተለወጠ ቁጥር ወያኔም የመታገያ መሳሪያውን መለወጥ አለበት፡፡

ለታንከኛ ጠላት ሽጉጥ መጠቀም የለበትም፡፡ ሽጉጡን ወደ ታንክ ማሳደግ አለበት፡፡ የዲጂታል ወያነ መነሻ የወያነን የትግል

መስመር በብቃት ለማስቀጠል ወቅቱ ያፈራቸውን የቴክኖሎጂ መጠቀም ላይ ያተኮረ ነው፡፡ አሁን እንደበፊቱ ጥይት አይተኮሰም፡፡

ታንክ አይንጋጋም፡፡ አሁን ትግሉ አስተሳሰብ ትግል ነው፡፡ ይህን የአስተሳሰብ ትግል በብቃት ለማሸነፍ ደግሞ ውጤታማ የሆኑ

ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው፡፡ ይህን እንዲያሳካ ተስፋ የተጣለበት ትውልድ ደግሞ ዲጂታል ወያነ ነው፡፡

3. ዲጂታል ወያነ (Digital Weyane) ምንድን ነው?

----------------------

ዲጂታል ወያነ (Digital Weyane) የወያነን ረጅም የትግል መስመር ለማስቀጠል ወቅቱ ከሚጠይቀው አንፃር ዘመናዊ የትግል

መንገዶችን የሚጠቀም ትውልድ ነው፡፡ የወያነ የትግል መስመር ደርግን የመሳሰሉ ያለፉትን ጨቋኝ ስርዓቶች ታግሎ ያሸነፈ

ቢሆንም እነዚህ ሃይሎች ግን በአስተሳሰብ ተሸንፈዋል ማለት አይቻልም፡፡ ደርግ አንደ ፖለቲካ መዋቅር ተሸንፎ ቢጠፋም

አስተሳሰቡ ግን አሁንም ፅድት ብሎ አልጠፋም፡፡ የእነዚህን ኋላ-ቀር የፖለቲካ ኃይሎች ጨቋኝ አስተሳሰብ የበላይነት አንዲያገኝ

የሚንቀሳቀሱ የምርኮኛ-ተመላሾች ዛሬም ትልቅ ተግዳሮት እየሆኑ ነው፡፡ ስለዚህ እነዚህን ኃይሎች በአስተሳሰብ ትግል ታግሎ

የተለመደውን ድል መቀዳጀት አስፈላጊ ነው፡፡ዲጂታል ወያነም የወያነን ረጅም የትግል መስመር ለማስቀጠል ወቅቱ የሚጠይቀውን

አስተሳሰብ ትግል በቁርጠኝነት የሚታገል ሳይንሳዊ ትውልድ ነው፡፡

ከዚህ አንፃር የወያነ የትግል መስመሩ አንድ ቢሆንም የመታገያ መሳሪው ግን መሻሻልና መለወጥ አለበት፡፡ አሁኑ ጊዜው

ተቀይሯል፡፡ አሁን ወቅቱ የመረጃና የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው፡፡ በዛ ላይ ቴክኖሎጂ ውስብስባና ረቂቅ ነው፡፡ የዲጂታል ወያነ

ትውልድም ወቅቱ የፈጠራቸውን ውስብስባና ረቂቅ የመረጃና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን በብቃት በመጠቀም አስተሳሰብ ትግሉን

የሚመራ ዲጂታል ታጋይ ነው፡፡

4. አላማው

------------

የዲጂታል ወያነ ሁለት አይነት ፖለቲካዊ አላማዎችን ለማሳካት ያለመ ነው፡፡ አንድም የትግራይን ብሄራዊ ጥቅም ከጥገኞች ጥቃት

በብቃት መካለከል ነው፡፡ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ህዝብም በስርዓቱ ውስጥ የራሱ ፖለቲካዊ ጥቅም ባለቤት

ነው፡፡ ይህ ባለቤትነቱ ግን በተለያዬ መንገድ የራሳቸውን የፖለቲካ ትርፍ ለማካበት በሚንቀሳቀሱ ጥገኞች ከፍተኛ ጥቃት

እየደረሰበት ነው፡፡ አሁን ከምንጊዜውም በላይ የትግራይ ህዝብ ሞራል ቫልዩ ባህል ታሪክና ፖለቲካ በጥገኞች ጥቃት ውስጥ ነው፡፡

የዲጂታል ወያነ የመጀመሪያው አላማም የትግራይ ህዝብ ከስርዓቱ የሚገባውን ብሔራዊ ጥቅም በህጋዊ የትግል መስመር በብቃት

መከላከል ነው፡፡ ከዚህ ባለፈ ሌላም አላማ አለው፡፡

ሁለተኛው የዲጂታል ወያነ አላማ አሁን አገሪቱ ከገባችበት ውስብስብ የፖለቲካ ችግሮችን መፍታት የሚያስችል የፖለቲካ ተፅዕኖ

መፍጠር ነው፡፡ ከዚህ አንፃር ለተሻለ አገራዊ ፖሊሲ የበላይነት በመታገል ስርዓት የሚከበርባት የህግ የበላይነት የሚረጋገጥባት

ሰላማዊ እና ዴሞክራሲያዊ አገር የመፍጠር አላማ ነው፡፡

5. ማጠቃሊያ

---------------

የዲጂታል ወያነ አሮጌ ጠላቶች ራሳቸውን አድሰው የፈጠሩት የትግል ሂደትን ብቃት ባለው ዘመናዊ ቴክኖሎጂና የአስተሳሰብ

የበላይነት የሚታገል የወያነ መስመር አካል ነው፡፡ በዚህም አንደ ክልልም አንደ አገርም ልማታዊ አስተሳሰብ ያለው የልማት ሰራዊት

ነው ማለት ይቻላል፡፡ ዲጂታል ወያኔ ሳይደራጅ እንደመዋቅር ሆኖ የሚንቀሳቀስ ነው፡፡ ብዙ ሆኖ እንደ አንድ ፣ አንደ ሆኖ እንደ

ብዙ የሚታገል የወያነ መስመር ራሱን ያደሰበት ትውልድ ነው፡፡ ዲጂታል ወያነ የክልሉን ብሔራዊ ጥቅም ከማስጠበቅ አልፎ እንደ

ኢትዮጵያ በልዩነት መቻቻል የሚሰፍንባት ፣ የብሔር ግጭት የሌለባት ሰላማዊ አገር በመፍጠር የተሻለች ልማታዊ አገር አንድትገነባ

በንቃት እየተንቀሳቀሰ ያለ ሳይንሳዊ የትግል መስመር ነው፡፡

ተሃድሶ ኻልኣይ ክፋል_16_02_2012

ቡራኬ በዓል ሓዱሽ ዓመት ምኽንያት
ብምግባር

ባህሊ ላሊዋይ ካብ ወረዳ ሳሓርቲ ሳመረ
ጣብያ ድቕዳም

ገዛ ባሻይ ፍሉይ ምድላው በዓል ሓዱሽ
ዓመት

ፍሉይ ምድላው ፍስሃ ወሰላም

ናይ 2011 ዓ/ም ዝሓዝኽሙዎ ትልሚ
ብኸመይ ፈፂሙኹም ፍሉይ ምድላው

እንኮ ፀጋ ኢትዮጵያውያን ፍሉይ ምድላው
ቐዳማይ ክፋል

ክልተ ገፅ ድራማ ሬድዮ

ፍሉይ ምድላው ባህላዊ ኣልባሳትን በዓልን

ድምፃዊ ኣረጋዊ ተስፋይ (ወዲ ባቦ)
ዊዒሰያ ብዝትብል ዝፍለጥ

በዓልን ቃሕታን ፍሉይ ምድላው በዓል
ፋሲካ

ቪድዮታት
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ድምፂ ወያነ(25 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም)
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ድምፂ ወያነ(24 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም)
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http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/19107
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/18424
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/18422
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/18420
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/18418
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/18413
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/18412
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/18411
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/18409
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/17151
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/17150
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/19246
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/19235
https://www.youtube.com/watch?v=h-DQAhxmUzM
https://www.youtube.com/channel/UCv2j8jQyHVi6rTr1HDezP3g
https://www.youtube.com/watch?v=uxIywvYV-qM
https://www.youtube.com/channel/UCv2j8jQyHVi6rTr1HDezP3g
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DW TV "ብልፅቲ ጓል ኣነስተይቲ" ኣብ ስራሕቲ

ግብርና ትነጥፍ ጓል ኣነስተይቲ ዝድህስስ

ምድላው
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http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/19218
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/19217
http://www.dimtsiwoyane.com/
http://www.tigraitv.gov.et/
http://www.effortinvestments.com/
http://www.tdaint.org/
http://www.rest-tigray.org/
http://www.investmenttigrai.et/
http://www.aigaforum.com/
http://www.fanabc.com/
http://www.waltainfo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j1_cAbjpLmY
https://www.youtube.com/channel/UCv2j8jQyHVi6rTr1HDezP3g
https://www.youtube.com/watch?v=LBUzeZXHoQ8
https://www.youtube.com/channel/UCv2j8jQyHVi6rTr1HDezP3g
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-kolahta
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-ketematatna
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-mahder-kalsina
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-geteratna
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-hagerna-nilfet
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-meninetna
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-mahder-zena
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-zikre-zema
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-nizate
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-erya
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-menaesey
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-tda
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-effort
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-tehadiso
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-mekulob
http://www.dmtsiweyane.com/beal-moya-higi
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-mesobe-dwet
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-erya
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-talent-mikri
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-hakim
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-firiyat-tibeb
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-mekatecha
http://www.dmtsiweyane.com/medeb-libi-weled
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/203
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/1826
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/1729
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/1653
http://www.dmtsiweyane.com/ti/node/1791

