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የ«ኢትዮጵያ ፈርስት ዶት ኮም» ዘጋቢ ፊልም የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በሶማሊያ 

ሀልጌን ሰኔ 2 ቀን 2008 ዓ.ም ያደረገውን አኩሪ ተጋድሎ አቀናብሮ ለዕይታ አቅርቧል። 

በዘጋቢ ፊልሙ መረጃ መሰረትም፤ የተጠቀሰው ቀን ጎህ ሊቀድ በተቃረበበት ሰዓት 

የአሸባሪው አልሻባብ ተዋጊዎች በኢትዮጵያ የደቡብ ምስራቅ ዕዝ 13ኛ ሻለቃ 4ኛ 

ሪጅመንት የጦር ሰፈር ላይ ያልታሰበ ጥቃት ሰነዘሩ። 

ድንገት ጥቃት የተቃጣበት የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትም ጥቃቱን ቀልብሶ እስከ ረፋዱ 

አራት ስዓት ድረስ ጀግንነት የተሞላበት ውጊያ አድርጎ አልሸባብን ሙሉ ለሙሉ 

በመደምሰስ ግብዓተ መሬቱን እዛው ፈጽሟል። 

ትላንት አምስተኛው የመከላከያ ሰራዊት ቀን በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ “በህዝባዊ 

መሰረት የተገነባው ጀግንነታችን እየታደሰ ይኖራል” በሚል መርህ ሲከበር በአልሸባብ 

የተሰነዘረበትን ጥቃት በከፍተኛ ወታደራዊ ብቃት የመከተችው ይህችው ሪጅመንት፤ 

በኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አዋጅ ቁጥር 809/2006 መሰረት በማንኛውም አውደ ውጊያ 

የላቀ የጀግንነት ስራ ላከናወኑ አካላት ሽልማት እንደሚሰጥ ተደንግጓልና ተሸላሚ ሆናለች። 

ሽልማቱም ሁለተኛ ደረጃ የምስክር ወረቀትና የጀግንነት ሜዳሊያ እንደሆነ ተገልጿል። 

በዕለቱ ንግግር ያደረጉት የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አብዲ መሀመድ፤ አልሸባብ 

በኢትዮጵያ ላይ ጅሃድ አውጆ ጥቃት ለመሰንዘር ሲንቀሳቀስ ከሶማሊያ ተዋሳኝ የሆነው 

የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በሽብር ቡድኑ የመጀመሪያው ተጠቂ ሊሆን ይችል እንደነበር 

አንስተው፤ «የመከላከያ ሰራዊታችን አልሻባብ እስካለበት ሄዶ ባለበት በመደምሰስ 

እንዲቆም በማድረጉ የክልሉ መንግሥት ምስጋና ያቀርባል» ብለዋል።  

እንደ ፕሬዚዳንቱ ገለጻም፤ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አሸባሪዎች የሚሰነዝሩበት ተደጋጋሚ 

ጥቃት ለልማቱ እንቅፋት ሆኖበት ቆይቷል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን የኢፌዴሪ 

የመከላከያ ሰራዊት በክልሉ ይንቀሳቀሱ የነበሩ አሸባሪዎችን ማጥፋት ችሏል። ታንክ ጭነው 

ሲሄዱ የሚታወቁት የሎቤድ መኪኖች ዛሬ ላይ ልማት የሚያፋጥኑትን ዶዘር፣ ትራክተርና 

ኤክስካቫተርን እያጓጓዙ ናቸው። የክልሉ ህዝብም መከላከያ ሰራዊቱ ላመጣው ሰላም ልዩ 

የሆነ ክብር አለው። 
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የኢፌዴሪ መከለካያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳሙራ የኑስ በበኩላቸው፤ 

ሰራዊቱ ከህዝብና ከመንግሥት የተሰጠውን አደራ በመቀበል የሻዕቢያ ተላላኪዎችን፣ ዓለም 

አቀፍ አሸባሪዎችንና የውስጥ የጸጥታ ችግር ፈጣሪዎችን ተከታትሎ በማምከን አኩሪ ስራ 

ማከናወኑን ገልጸዋል። 

«በሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት እንዲኖርና ሶማሌያውያን ወንድሞቻችን ወደ ልማት 

እንዲገቡ ለማድረግ ሰራዊታችን በአሚሶምና ከአሚሶም ውጭ አሸባሪዎችን በማጽዳት 

አኩሪ ጀብዱና ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በሶማሊያ ሀልጌሳ ከተማ የ13ኛ ሻለቃ 4ኛ 

ሪጅመንት አልሸባብን በመምታት የሞራልና የቁስ ኪሳራ አድርሷል። የሰራዊታችን የቀድሞ 

ጀግንነት አሁንም እንዲቀጥል በማድረግ ግዳጁን ፈጽሟል። ለዚህ አኩሪ ድልና የሪጅመንቱ 

አባላት ለፈጸሙት አኩሪ ጀግንነት በውጊያው ለተሰውና በህይወት ላሉ የምስክር ወረቀትና 

የክብር የኒሻን ሚዳይ አበርክተልናቸዋል" ብለዋል ጀነራል ሳሞራ ።  

የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፤ ኢትዮጵያ የዓለምን ሰላም ለማስከበር 

ክጥንት ጀምሮ እስካሁን በተለያዩ አገራት አኩሪ ውጤት አስመዝግባለች። አገሪቱ የዓለም 

ሰላምን ለማስከበርም ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍላለች። ባደረገችውም መስዋዕትነት በዓለም 

አገራት ተቀባይነት አግኝታለች። በተለይም ሰላም አስከባሪዎቿ በተሰማሩበት አገር ሁሉ 

ህዝባዊነታቸው፣ ሰብዓዊነታቸው እና ጀግንነታቸው የተመሰከረላቸው መሆናቸው የሚያኮራ 

ነው ብለዋል። 

«በጎረቤታችን ሶማሊያ የአልሸባብ አሸባሪ ቡድን ሶማሊያን በመቆጣጠር የአገራችንን 

ሰላምና ልማት ከውስጥ ጸረ ሰላምና ጸረ ልማት ሀይሎች ጋር በመቀናጀት ሰላማችንና 

ልማታችን ለማደናቀፍ ብሎም ቀጣናውን ለማተራመስ ያደርግ የነበረውን ሴራ ከአፍሪካ 

ህብረትና ከሶማሊያ መንግሥት በቀረበው ጥሪ መሰረት በግልና በህብረቱ ሰራዊት ውስጥ 

በመታቀፍ መከላከያ ሰራዊታችንን እስካለበት ሄዶ እንዲከስም ማድረጉ ለአገራችንም ሆነ 

ለቀጣናው ሰለም ትልቅ ድል ነው» ሲሉም ነው የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ። 

እንደ ፕሬዚዳንቱ ገለጻም፤ በሀልጌሳ ከተማ ከአንድ ሺ በላይ የአልሸባብ ተዋጊዎች 

በመሳሪያና በተለያየ መልኩ ዝግጅት በማድረግ በሰራዊታችን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር 
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ሲሞከሩ ከአባቶቹ የወረሰውን የአገር ሉዓላዊነት የማስከበርና የአልደፈርም ባይነት መንፈስ 

ተላብሶ የአገሩን ክብር አስጠብቋል። የተቋማቸውን እሴት ሙሉ በሙሉ በማክበርም 

መከላከያ ሰራዊቱ እየተጠናከረ መጥቷል። ይህ የቀድሞውን የአገርና የህዝብ አደራን ይዞ 

በምንም እና በማንም አልደፈርም የሚልውን ዓለማ ያስቀጠለ ነው። ይህ ዓለማ ቀጣይ 

እንዲሆን መንግሥት ጥረት ማድረጉን ይቀጥላል።  

ዜና ሐተታ 

አጎናፍር ገዛኽኝ 

 


