በአብዬ የተሰማሩ ሰላም አስከባሪ ኃይሎች የሜዳሊያ በዓላቸውን አከበሩ
ከላሊ ደሳለኝ (ከአብዬ ሱዳን)

በተባበሩት መንግስታት የአብዬ ጊዜያዊ ፀጥታ አስከባሪ ኃይል
(ዩኒስፋ) አካል የሆኑት የ13ተኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ፣ አራተኛ
ዙር ዩቲሊቲ ሄልኮፕተር ዩኒት፣ የዩኒስፋ ስታፍ መኮንኖች፣
ወታደራዊ ታዛቢዎችና የፖሊስ መኮንኖች 25ኛውን የግንቦት
20 ድል የብር ኢዮቤልዩ በዓል የተባበሩት መንግስታት
ድርጅት ለሰላም አስከባሪዎች ከሚሰጠው የአገልግሎት
ሜዳሊያ ቀን ጋር በድምቀት አከበሩ፡፡
አብዬ ዛሬ የደረሰችበት ሰላምና መረጋጋት እንድትደርስ
የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሰራዊት እየፈፀማቸው የሚገኙ
ገድላት የዝክሩ ዋና ትኩረት በማድረግ በተልዕኮው ስምሪት
ላይ ለህዝቦች ሰላምና መረጋጋት ሲሉ መስዋዕት የሆኑ
ሰማዕታት በኃይሉ ዋና አዛዥ ሜ/ጀነራል ሀሰን ኢብራሂም፣
በም/ኃይል አዛዧ ብ/ጄነራል ዘውዱ ኪሮስና ሌሎች
የተልዕኮው ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም በሱዳንና ደቡብ
ሱዳን መንግስታት ተወካዮች የአበባ ጉንጉን የተቀመጠላቸው
ሲሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተዘጋጀላቸውን ልዩ
የክብር ሜዳይም ተበርክቶላቸዋል፡፡
በክብረ በዓሉ ላይ ተገኝተው የሜዳሊያ ማልበስ ስነ-ስርዓቱን የፈፀሙት የተልዕኮው የበላይ ኃላፊና የኃይል አዛዥ ሜ/ጄነራል
ሀሰን ኢብራሂም ባሰሙት ንግግር ግንቦት 20 ለሀገራችን ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የእኩልነት መብት የተረጋገጠባትና ባለ
ሁለት አሀዝ ምጣኔ ሀብታዊ ዕድገት የሚያስመዘግብ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር የተጀመረባት ከመሆኑም በተጨማሪ
ለሌሎች አፍሪካውያን ወገኖች ሰላምና መረጋጋት የሚቆረቆር ሰራዊት የተገኘባት በመሆኑ ከአለም አቀፉ የሰላም አስከባሪዎች
ቀን ጋር መከበሯ ልዩ ድምቀት ይሰጣል ብለዋል፡፡ ጄነራል መኮንኑ አክለውም የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል
በተሰማራባቸው ማንኛውን ግዳጆች ሁሉ ግዳጁን በብቃትና በጠንካራ ዲስፕሊን የሚፈፅም ተመራጭ ኃይል ሊሆን የቻለው
ገና ከምንጩ ለህዝቦች ሰላምና ዴሞክራሲ ከታገለ ኃይል የተገነባ በመሆኑ ነው ብለዋል፡፡
ሜ/ጄነራል ሀሰን ቀጥለውም ሰራዊቱ የተሰጠው ሽልማት በሚፈጥርለት መነሳሳት ግዳጁን በላቀ ወታደራዊ ብቃትና ጠንካራ
ዲስፕሊን ጠብቆ የአብዬ ግዛት ወደ ተሻለ ሰላምና መረጋጋት ለማድረስ ብዙ ሰራ የሚጠብቀው መሆኑን በመገንዘብ እርስ በርስ
በመተባበርና በመደጋገፍ አንዲሁም ከአካባቢው የጎሳ መሪዎችና ማህበረሰብ አባላት ጋር በጋራ በመስራት አሁን ላይ
የተመዘገበው የላቀ ውጤት እንደሚደግመው እምነታቸው የፀና መሆኑን አረጋግጠዋል፡፡

በአብዬ ግዛት አሁን ተፈጥሮ ያለውን ተነፃፃሪ ሰላም የኢትዮጵያ
ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲገባ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ በየዙሩ
እየተሰራ የመጣ የሁሉም ድምር ውጤት ሲሆን ይህንን ሰላም
ለማምጣት ውድ ህይወታቸውን ለከፈሉት የሰላም ሰማዕታት
ለፈፀሙት ገድል ታሪክ ሁል ጊዜ ሲዘክራቸው እንደሚኖር የኃይል
አዛዡ ተናግረዋል፡፡
የ13ኛ ሞተራይዝድ ሻለቃ ዋና አዛዥ ኮ/ል ኑሩ ሙዘዪን
ባቀረቡት ሪፖርት ሰራዊቱ የተሰጠውን የህዝቦች ዙሪያ መለስ
ሰላም የመጠበቅ ግዳጅ በስኬት በመፈፀም እንደ ካሁኑ ቀደም የአምባሳደርነት ሚናውን እየተወጣ እንደሚገኝ ገልፀው
የሜዳሊያ ሽልማቱ ለውጤታማ ግዳጅ አፈፃፀማቸው እውቅና ከመሆኑም በላይ ለቀጣይ የተሻለ ስራ ለመስራት
እንደሚያነሳሳቸው ጠቁመዋል፡፡
የአራተኛ ዙር ዩቲሊቲ ሄልኮፕተር ዩኒት አዛዥ ሌ/ኮ አዳሙ ወዳጆ በበኩላቸው ዩኒቷ በታጠቀቻቸው ሁለት ሄልኮፕተሮች
የተልዕኮው ስትራቴጂክ የትራንስፖርት አማራጭ በሆነው የአየር ትራንስፖርት ዘርፍ የበኩሏን አስተዋፅኦ ከማድረጓም
በተጨማሪ የአየር ላይ ቅኝት በማድረግ፣ የህክምና እርዳታዎችን ፈጥኖ በማድረስና መሰል የበረራ ድጋፎችን በመስጠት ግዳጇን
በመወጣት ላይ እንደምትገኝ አብራርተዋል፡፡
አንዳንድ አስተያየታቸውን የሰጡን የሰላም አስከባሪ ኃይሉ አባላት እየተወጡት የሚገኘው ውጤታማ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ
በግንቦት ሃያ የሰነቁት ህዝባዊነት በተላበሱት ጠንካራ ወታደራዊ ዲስፕሊን መሆኑን ተናግረዋል፡፡ በግዛቲቱ የተሰማራው
የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በተፈጠረው የግዳጅ ግልፀኝነት ለተግባራዊነቱ በጋራ በመረባረቡ ተልዕኮው ውጤታማ
ስራዎችን ለመስራት መብቃቱ በመጥቀስ ለቀጣይም የጀግኖች ሰማዕታት አደራ ጠብቀው የተሻለ የሰላምና መረጋጋት ስራ
እንደሚሰሩ አስተያየት ሰጪዎቹ ገልፀዋል፡፡
በዕለቱ የሰራዊቱ ዝግጁነት የሚያመላክቱ በሞተራይዝድና ሜካናይዝድ ኃይሎች የታጀቡ ወታደራዊ ትርኢቶችና ሰልፎች
የተካሄዱ ሲሆን የሰላም አስከባሪ ኃይሉ እንቅስቃሴዎችን የሚያሳይ
የፎቶ ግራፍ አውደ ርዕይም ለዕይታ ቀርቧል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ በዓሉን ለማክበር በሁለቱም ፆታዎች የሩጫ
ውድድር የተደረገ ሲሆን በሰላም አስከባሪ ኃይሉ ሻለቆችና ድጋፍ ሰጪ
ክፍሎች መካከል ላለፉት ሁለት ሳምንታት ሲካሄድ የቆየው የመረብ
ኳስ ጫወታ ለዋንጫ በቀረቡት 9ኛ ሜካናይዝድ ሻምበልና 12ኛ
ሞተራይዝድ ሻለቃ መካከል የተደረገው ውድድር በ9ኛ ሜካናይዝድ
ሻምበል አሸናፊነት ተጠናቋል፡፡

