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የታጋይ ጌታቸው ይሰፋ ተገኝ Aጭር የህይወት ታሪክ 

 
ታጋይ ጌታቸው ይሰፋ ተገኝ ጥቅምት 1954 ዓ/ም ከAባታቸው ከAቶ ይሰፋ 
ተገኝና ከEናታቸው ወ/ሮ ገነት ይልማ ፈንታየ በጎንደር ክፍለ ሀገር ወገራ 
Aውራጃ ወልቃይት ወረዳ ብላምባ ቅርሺ መድኃኒAለም ቀበሌ ተወለደ። 
 
Eድሜው ለትምህርት Eንደደረሰም የAንደኛ ደረጃ ትምህርቱን ብላምባ Aንደኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤትና የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በወልቃይት 

መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታትሏል። 
         ከዚያም በ1960ዎቹ የመጨረሻ Aመታት ይካሔዱ በነበሩ የፖለቲካ 
Eንቅስቃሴዎች ተማርኮ በAካባቢው ይፈፀሙ በነበሩ Iፍትሐዊ ድርጊቶች ተገፋፍቶና ለሀገሩ 
የነበረው ፍቅር ስለAየለበት ገና በለጋ Eድሜው Iዲዩን በመቀላቀል በዚያው ወታደራዊ 
ስልጠናውን በሚገባ Aጠናንቆ ፀረ-ደርግ ትግል ጀመረ።  
 
Iዲዩ 1983 ዓ/ም ትጥቁን ፈቶ ወያኔ Aዲስ Aበባ Eስከ ገባበት ድረስ ወጣቱ ታጋይ 
ጌታቸው ከተራ ተዋጊ Eስከ የተለያዩ የቡድን መሪ በመሆንና፣ የመጀመሪያ ሕክምና Eርዳታ 
በመስጠት ጭምር ወዘት. Aገልግሏል።ታግሏል። ከዚያም ድርጅቱ ወያኔ Aዲስ Aበባ ሲገባ 
Aብሮ ለመስራት ስምምነት በመደረሱና Iዲዩም ሠራዊቱን በማሰናበቱ ጌታቸው ወደ 
ተወለደበት Aካባቢ ተመልሶ ሠላማዊ ኑሮውን ለተወሰነ ጊዜ መምራት ጀመረ።  
 
ይሁን Eንጂ የተደረገው ትግልና ያስከተለው ለውጥ የቅርጽና የይስሙላ የመንግሥት ለውጥ 
Eንጂ መሰረታዊና ህዝባዊ የሆነ የፍትህ፤ የዲሞክራሲና የEኩልነት ጥያቄዎች Eንዳልተፈቱ፤ 
ከዚህም Aልፎ ወያኔ ፀረ Iትዮጵያ ቡድን መሆኑን ዘግይቶ የተገነዘበው ታጋይ ጌታቸው 
ተመልሶ ወደ በረሀ በመውረድ በAካባቢው ይንቀሳቀስ ከነበረው “ከፋኝ ህዝባዊ Aርበኞች 
ንቅናቄን” ተቀላቀለ።  
 

ወታደራዊና የበርሃ ስራ፣ የሪEዮተ-ዓለምና የለውጥ ፍላጎት ባህሪው የሆነው ጌታቸው 
በጸረ-ወያኔ ትግል ለመግፋት Eንደገና ለትግል ወደ በርሃ ሲሄድ የታጠቀውና የጠመጠመው 
ልብስና ጋቢው ከAረንጓዴ፣ ብጫ፣ ቀይ-ቀለም፣ የተሰራው በማንም ሀገር ወዳድ Iትዮጵያዊ 
ልብ ውስጥ የሚገኘው ሰንደቅ ዓላማችንን ይዞ ነበር።  
 
ጌታቸው ከህይወት ታሪኩ Eንደተረዳነው፣ በህይወቱ ውስጥ የሚጠላው ወያኔን፣ ሰይጣንንና 
ከሃዲ ዉሽታምን ሲሆን፡ የሚዎደው ደግሞ Aንድነትን፣ ሀገሩንና ቤተሰባዊ ወንደምነትን 
Eንደሆነ በህይወት Eያለ ባስቀመጠው “በታጠቅ” የታሪክ መድብል ውስጥ Aስቀምጦት 
ይገኛል። 
 
ከፋኝ ህዝባዊ Aርበኞች ንቅናቄ ከሌሎች ግንባሮችና ቡድኖች ጋር ተዋህዶ ታጠቅ 
የIትዮጵያ Aንድነት ግንባርን Eስከተቀላቀለበት 1996 ዓ/ም ድረስ በከፋኝ ውስጥ ከተራ 
Aባልነት Eሰከ ከፍተኛ የAመራር Aባልነት የደረሰ ከፍተኛ AስተዋጽO Aበርክቷል።  
        
በታጠቅ የIትዮጵያ Aንድነት ግንባር ውስጥም Aፈጣጠሩ ለIትዮጵያ ሕዝብና ሀገር የሆነው 
ጀግናው ጌታቸው፣ Aባላትን በማሰባሰብና በማደራጀት፣ በመመልመልና Aመራር በመስጠት፤ 
የድፕሎማሲ ተልEኮ በመፈፀምና ለትግሉ የበረሀ ስራ በማመቻቸት ሜዳ ገብቶ ወያኔን 
በመፋለም የላቀ ተግባር በማከናወኑ ይታወቃል። 
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ታጋይ ጌታቸው ይሰፋ የAንድነት ኃይሎች ተቀራርበውና ተዋህደው ትግሉን መምራትና 
የወያኔን ውድቀት Eንዲያፋጥኑ ከነበረው ከፍተኛ ጉጉት የተነሣ "ታጠቅ የIትዮጵያ  
Aንድነት ግንባር" ከሌሎች Aቻ መሰል ድርጅቶች ጋር Eንዲዋሀድ በማድረግ በ1998 ዓ/ም 
(2006) ይህ ነው የማይባል ሚና ተጫውቷል።  
በዚህ መሰረት ታ.I.ዲ.A.ግ ነሔሴ 21 ቀን 1998 ዓ/ም (ነሐሴ - 2006) ከተመሰረተ በኋላ 
ከሌሎች የትግል ጓደኞቹ ጋር በመሆን በምEራብ Iትዮጵያ በኩል ሁኔታወችን ለትግል 
ያመቻቸ፣ በተለያየ ቦታ የተበታተነውን የተቀዋሚውን ሀይል Aንድ በማድረግ / Eንዲሆን፣ 
Iትዮጵያ ውስጥ በርሃ ድረስ በመሄድ በፍላጎትና በEምነት ሀይሉን የተጠቀመ ታጋይና 
የተቀዋሚ መሪ ቢኖር ከተከበረው የዓላማና የክበር ወንድሙም ጓደኛውም ከነበረው መ/A 
ሞላ Aባተ ጋር ነበር።   
 
ትግል ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ፣ በከፋኝም ይሁን “በታጠቅ Iትዮጵያ Aንድነት ግንባር” የጓድ 
መሪ ከዚያም ከፍተኛ የAመራር Aካል ሆኖ በሠራባቸው ተግባራትና ዓመታት ውስጥ ታጋይ 
ጌታቸው ደከመኝ፤ ሰለቸኝ ሳይል በመከባበርና በመግባባት ለበርካታ ዓመታት ያለምንም 
ተስፋ መቁረጥ በቅንነትና በጀግንነት ለሀገራችንና ለህዝባቸን ህይወቱ Eስከ Aለፈችበት Eለት 
ድረስ ታግሏል፤ Aታግሏል። 
         
ታጋይ ጌታቸው ጥር 20፣ ቀን 1999 ዓ/ም (28/1/2007) ይህን የተለምዶ ተግባሩን 
ሲያከናውን በነበረበት በIትዮጵያ ምድር ውስጥ ከሌሎች የትግል ጓደኞቹ ጋር በመሆን 
በጀግንነት ከጠላት ሰርጎገቦች ጋር ተፋልሞ በክብርና በብቃት ለሃገሩ ሲል ብቻ Aኩሪ 
መስዋEትነት የከፈለ Aርበኛችን ነበር። 
         

ታጋይ ጌታቸው ይሰፋ ባለትዳርና የAንዲት ሴት ልጅ Aባት ነው።  
ጌታቸው በመልካም ስነ-ምግባርና በትግል ፍላጎቱ የምናከብረው ትክክለኛና ሚዛናዊ ሰው 
መሆኑን፣ ከዘረኝነት የጸዳ ትውልድ ለማፍራት ጉጉት የነበረው ስለመሆኑ ማንኛችንም Aብረን 
የሰራን፣ የተዛመድነው፣ የተጎራበትንና የምናውቀው ሁሉ ምስክር ነን ብንል ማጋነን 
Eይሆንም።  

 
በመጨረሻም ለቤተሰቦቻቸው፤ ለትግል Aጋሮቻቸው፣ ለAብሮ Aደጎቻቸውና 

ለAንድነት ደጋፊዎች ሁሉ መፅናናትን Eየተመኘን ቀን ከሌት የደከሙለት Aላማቸው Eውን 
Eስኪሆን ድረስ ማንኛውም ጸረ-ወያኔ Aቋም ያለው ሀገሩንና ሕዝቡን ወዳድ ሁሉና  በታጠቅ 
የIትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ Aንድነት ግንባር የተሰባሰብን ጓዶቻቸው የበለጠ Aደራ 
Eንደተጣለብን በመገንዘብ ትግሉን Aጠናክረን ለመቀጠል በድጋሚ ቃል Eንገባለን። 

 
ማሳሰቢያ፡- ለወደፊቱ ተጨማሪና ተጨባጭ መረጃዎች ላይ ተመርኩዘን፤ ስለAሟሟታቸው ጠቅላላ ሁኔታ 
Eየተከታተልን ድርጅቱ በያዘውና በሚያውቀው ጉዳይ ላይ ተነስተን፤ ወይንም ተጨባጭና ገንቢ  
Aስተያየት Eንዳገኘን ወዲያውኑ Eንደምናሳውቅና Eንደምንዘግብ ቃል Eየገባን ለሀገራችን፤ ለህዝባችንና 
ለደጋፊዎቻችን ሁሉ በድጋሜ ሠላምና ብልፅግና Eንመኛለን።  
 

 ይህን ጉዳይ በቀጥታ Eንዲከታተልና Eያጣራ ለታ.I.ዲ.A.ግ መረጃ Eንዲያቀርብ በድርጅቱ 
ስልጣን የተሰጠው ኮሚቴ Aድራሻ፦  

 
E-Mail Address: “ tatekanedinet@yahoo.com” ብላችሁ ብትልኩ ይደርሰናል።  
                        “ታጋይ ይሞታል ትግል Aይሞትም”           
 

                “Eናመሰግናለን”  
             ከታIዲAግ ማ/ምክር ቤት 
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