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       ታንክ ማራኪ ጀግና 

  ሻምበል በቀለ በሬዳ በ1950 በከፋ ክፍለ ሀገር 
በኮሎኮንታ አዉራጃ ከአንድ ገበሬ ቤተሰብ ተወለዱ። ሲወለዱም 
እንደቤተሰቦቻቸዉ  በግብርና ይተዳደራሉ ፣ ግፋም ቢል የቀለም 
ትምህርት ተምረዉ የቢሮ ሰዉ ይሆናሉ ብለዉ ገምተዋል እንጂ 
፤ የጦር ሜዳ ኮከብ ሆነዉ ጠላትን ትርምስምሱን አዉጥተዉ 
የላቀ ጀብዱ ሜዳይ ተሸላሚ ይሆናሉ ብሎ ያሰበ አልነበረም ።  

 ወጣቱ መኮንን የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርታቸዉን  እየተከታተሉ እንኳ  የወታደርነት ዝንባሌ 
ስለነበራቸዉ በዉትድርና  ለመቀጠር በጠየቁ ቁጥር 
በእድሜአቸዉ አነስተኝነት ምክንያት ፍላጎታቸዉን ሊሟላ 

አልቻለም ። 12ኛ ክፍልን በጅማ ከተማ,እንደፈጸሙ በ1970 
(በ20ዓመታቸዉ) የእጩ መኮንነት ኮርስ ይገቡና በም/ መቶ 
አለቅነት ይመረቃሉ። ከምረቃዉም በኃላ አዋሽ አርባ ተመድበዉ 
በማገልገል ላይ እንዳሉ ወደ ምስራቅ የጦር ጎራ ለግዳጅ 
ይፈለጋሉ ። በጅጅጋ ፤ በቀላፎ፤ በደገሀቡርና በዋርዴር 
እየተዘዋወሩ በወታደራዊ ግዳጅ ይቆያሉ ።  

 የሻምበል በቀለ በሬዳ ታሪካዊ እለት ከአራት አመት 
በኋላ  በ1974 ሀምሌ ወር ላይ ነበር ። ቦታዉም በለምበል 
ይባላል ። የሶማሊያ ጦር በታንክ ተጠናክሮ በሰፈረበት ቦታና 
ምሽግ ሻምበል በቀለ የታንክ ሻምበላቸዉን እየመሩ ከአንድ 
የሚሊሺያ ብርጌድ ጋር በመሆን ለግዳጅ ወጥተዋል። የጠላት 
ጦር በሶስት ረድፍ የተሰለፈና ቁጡሩም የበዛ ነዉ ። እነሻምበል 
በቀለ ግብግብ ሲገጥሙ ጠላት በኃይልም በትጥቅም የተጠናከረ 
ነበር። ሻምበል በቀለና ከሳቸዉ  ጋር ያለዉ ጦር ግን በሀገር 
ፍቅርና በወኔ በአላማ ከጠላት ይበልጡ ነበር ። በዚህ ቀን ዉሎ  
ሻምበል በቀለ በስራቸዉ ያሉትን ታንኮች በቀጣና ካሰማሩ በኋላ 
ጠላትን በታንካቸዉ ስንሰለትና መትረየስ ይረፈርፉት ጀመር ። 
ከባድ ጉዳትም አደረሱበት ። ሆኖም በሶስት የጠላት ታንኮች 
ተከበቡ ። የሻምበል በቀለም የጀብዱ ሰዓት ተቃረበ።ሻምበል 
በቀለ በመጀመሪያ ሲመለከቱ ታንኮቹ የወገን መስለዋቸዉ ነበር። 
የሚከተሉአቸዉም ሰለመሰላቸዉ ዝም ብለዉ ወደፊት ገሰገሱ ። 
የታንኮቹን እንቅስቃሴ በጥሞና ሲመለከቱ ግን የጠረጠሩት 
አልቀረም የጠላት ታንኮች ናቸዉ ። ፊታቸዉን በጀግንነት ወደ 
ሶስቱ የጠላት ታንኮች አዞሩ ። የጠላት ታንክ የጀግናዉን ታንክ 
ለአስር ደቂቃ ያህል በመክበብ መንገድ  ለመዝጋት ሞክራዉ 
አልተሳካም ። አንድ የጠላት ታንክ ጥይት  አጉራሽ ከታንኩ 
ወጥቶ ወደሻምበል በቀለ ታንክ ሲያመራ በክላሽ ጠብመንጃቸዉ 
አስቀሩት። የጠላት ታንከኞች ተደነጋገጡ ። አንዱ ታንክ ቀጥ 
ብሎ ወደሻምበል በቀለ ታንክ መጣና የጀግናዉን ታንክ የኋላ 
አጠንጣኝ ገጫት ። ቀጥሎም መድፉን አዙሮ በመተኮስ 

ሊመታቸዉ ሲዘጋጅ ጀግናዉ ሻምበል በቀለ በሬዳ ከታንካቸዉ 
በአስደናቂ ፍጥነት ዘለዉ ወጡና ወደጠላት ታንክ በመንጠላጠል 
በያዙት መሳሪያ የጠላት ታንከኞችን ይደመስሳሉ ። በታንኩ 
ዉሰጥ ያሉት የጠላት ወታደሮች በሙሉ መሞታቸዉን ካረጋገጡ 
በኋላ በጠላቶቻችን ሬሳ  ላይ ተቀምጠዉ ታንኩን እየነዱ ከወገን 
ጦር ጋር ተደባልቀዉ የማረኩትን ታንክ ለኮሚሳሩ አስረከቡ ። 
እንደገና ወደ ታንካቸዉ ተመልሰዉ ከተረፉት ሁለት ታንክ 
አንዱን አቃጥለዉ ሁለተኛዉን ማርከዉ ወደወገን ተመለሱ ። 
በለምበል ለሻምበል በቀለ የማይረሳ የጦር ጎራ ጀግና የተገኘባት 
የጦር አዉድማ ሆነች ።  
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 የሻምበል በቀለ ተጋድሎ በዚህ አያበቃም ። በአያት  
ቅድመ አያቶቻችን ደምና አጥንት የተከበረዉ የኦጋዴን 
መሬታችን በሻምበል በቀለ ጀግንነት ከጠላት በሚገባ የፀዳዉ 
ደግሞ የበለምበል የታንክ ድራማ ከተፈጸመ ከሶስት ቀን በኋላ 
በመተባ መንገድ የተካሄደዉ ሌላዉ የጀግንነት ተዓምር ነበር ። 
የመተባ ጎራ እንደተለመደዉ ዓላማቢስ በሆኑት የዚያድ ባሬ 
ወራሪ ሠራዊት ታንኮች ታጥሮ ነበር ። ሻምበል በቀለ ሶስት 
ታንኮች አቃጥለዉ የአካባቢዉን ፀጥታ አረጋግጠዉ የወገን ጦር 
እንዲይዘዉ ከማድረጋቸዉም ሌላ በየቦታዉ እየተዘዋወሩ 
ወራሪን እየቀጡ የማረኩት የጦር መሳሪያ ሥፍር ቁጥር የለዉም 
።  

 ወጣቱ ታንክ ማራኪ መኮንን በተለያዩ ሻምበሎች 
እየተዘዋወሩ አስተባባሪ በመሆን በተለያዩ የጦር ጎራዎች 
ግዳጃቸዉን ተወጥተዋል ። እኚህ ወጣት ጀግና መኮንን በዚህ 
የወጣትነት እድሜአቸዉ በፈጸሙት እጅግ የሚያኮራ ጀብዱ 
በኢትዮጵያ መንግስት የላቀ የጦር ሜዳ ጀብዱ ሜዳይ 
ተሸልመዋል ።  

 << ሜዳሊያዉን ያገኘሁት በግል ጥረቴ ብቻ አይደለም 
። የጀግኖች ወገኖች የተባበረ የትግልና የመሥዋዕትነት ዉጤት 
ነዉ ። ይህን ታላቅ ሜዳይ በመሸለሜ የላቀ ደስታ ይሰማኛል ። 
ይሁንና እድሜዬ ወጣት ስለሆነ ለዚች ዉድ እናት ሀገሬ ትናንት 
ከፈጸምኩት የበለጠ ለመፋለም ራሴን በይበልጥ አዘጋጃለሁ ።>> 
ይላሉ ጀግናዉ ሻምበል በቀለ በሬዳ 

 

ጀግናዉ ጦራችን ከማረካቸዉ የጦር መሳሪያ አንዱ 

 


