Pamätná tabuľa padlým slovenským vojakom v Bagdade
K vojenským pamätníkom

a pamätným

tabuliam pripomínajúcim padlých slovenských
vojakov pribudla 4. septembra 2012 ďalšia, ako
miesto spomienky na tragickú smrť štyroch
slovenských vojakov počas nasadenia v operácii
Iracká sloboda. Slovenskí vojaci pôsobili v Iraku
v období rokov 2003 až 2007. Nasadenie bolo
schválené Národnou radou Slovenskej republiky
19. 6. 2003. Slovenský kontingent pôsobil v Iraku v rámci stabilizačných síl v poľskom sektore
Stred v provincii Al Hilláh v tábore Charlie. Jeho úlohou bolo odstraňovanie nevybuchnutej
munície, odmínovanie územia a likvidácia výbušnín.
Pamätná tabuľa je umiestnená na budove veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bagdade.
Odhalil ju pri príležitosti Dňa ústavy štátny tajomník MO SR Miloš Koterec za prítomnosti
náčelníka generálneho štábu Irackej armády generála Babakira Zebariho. Je venovaná štyrom
slovenským vojakom, ktorí položili svoje životy pri výkone svojich povinností v rámci operácie
Iracká sloboda v Iraku.
Traja slovenskí vojaci, Peter Dinga, Vladimír Simonides a Miroslav Frkáň zahynuli
8. júna 2004 v priestoroch bývalého muničného skladu pri meste As Suwayrah, keď pracovali
v blízkosti miesta, na ktorom vybuchlo poľské vozidlo prevážajúce muníciu. Štvrtý Slovák,
Rastislav Neplech, prišiel o život 11. novembra 2006 pri výbuchu nástražného systému v meste
Al Kut.
Projekt zriadenia pamätnej tabule zabezpečila Vojenská podporná nadácia v spolupráci
s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Bagdade. Na území SR projekt zabezpečoval
Ing. Milan Gajdoš, zakladateľ a správca nadácie, na území Iraku mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec v Bagdade Ing. Miloslav Naď.
Výrobcom pamätnej tabule je Mramor-Granit Mohyla s.r.o, finančne realizáciu projektu
podporilo Ministerstvo obrany SR, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bagdade, Stredisko
kresťanskej pomoci – Svetlo v tme a Vojenská podporná nadácia.

Pamätná tabuľa je zhotovená z čiernej žuly o rozmere 70x50x3 cm. Obsahom textu
napísaného zlatými písmenami v slovenčine a arabčine je

„Pamiatka hrdinom“, pod týmto

textom sú uvedené mená štyroch padlých vojakov, s dátumom ich úmrtia a text Biblie z Evanjelia
podľa Jána, 15 kapitola, 13 verš „Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich
priateľov“.
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