امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
القنصلية العامة اجلزائرية مبيالنو
لكمة الس يد القنصل العام مبناس بة "احياء اليوم الوطين لذلاكرة "

" بسم هللا الرمحن الرحي "
نس تحض ِف هذا اليوم" ،اليوم الوطين لذلاكرة" ،املؤرخ لذلكرى  76ملظاهرات  08ماي  ،45أأين خرج
الآلف من اجلزائريي بلك من سطيف وخراطة وقاملة و معوشة و بين عزيز ِف مسيات سلمية
لالحتفال كغيمه من شعوب العامل بهناية احلرب العاملية الثانية ،أملي حبقهم ِف احلرية والاس تقالل تلبية
لنداء احلركة الوطنية.
ول ألسف ،فقد َتولت مظاهر الفرحة والهبجة اىل مأأساة وجمزرة رهيبة وذكل نتيجة "س ياسة الوعود
الاكذبة" اليت اعتاد املس تعمر الغادر انهتاهجا ضد الشعب اجلزائري ا أليب .مفن  08اىل غاية  22ماي
 ،1945شن املس تعمر محةل اابدة راح حضيهتا أأكرث من  45أألف شهيد وشهيدة ،مارس خاللها البوليس
والعسكر الفرنس يي و ميلش يات املعمرين أأبشع أأساليب القمع والتقتيل ضد شعب" أأعزل" ،ل ليشء ال
ألنه عرب عن طموحاته املرشوعة ِف تقرير مصيه ،بطريقة سلمية و حضارية.
يعد احياء هذه املناس بة الوطنية فُ ارصة مثينة تس توجب منا الوقوف عندها وقفة عرفان وتقدير وترمح عىل
أأرواح شهدائنا الزكية ،اَّلين أأهدوا لنا الانتصار و جعلوان ننعم ابحلرية و الاس تقالل .كام س يظل هذا
اليوم حمطة ابرزة ِف ًترخينا احلافل ابلنضال و التضحيات وذكرى تأأىب النس يان ،راخسة ِف أأذهان ش باننا
و شاابتنا متكهنم من اس تخالص ادلروس واس تنباط العرب ِف سبيل تشييد"اجلزائر اجلديدة".
ان ما حققته البالد من تقدم منذ اس تقاللها اىل يومنا هذا ،امنا هو مثرة لتضحيات جس مية فدى خاللها
حامة الوطن ابلغايل والنفيس حىت ينعم أأبناء اجلزائر ابحلرية والرخاءَّ .لى عىل"ا ألجيال الصاعدة " أأن
يدركوا جحم "ا ألمانة" و "املسؤولية" امللقاة عىل عاتقهم ،أأل ويه "محل املشعل" و "اس تكامل املسية"
حىت َتفظ هذه املاكسب و تمثن برفع َتدايت عاملنا اليوم ،لبلوغ ما نصبوا اليه من ريق وازدهار وماكنة
ِيل َّ ِ
ون"
مرموقة بي ا ألمم" .ول ح َْت حس ح ََّب َّ ِاَّل حين قُ ِتلُوا ِِف حسب ِ
اَّلل َأ ْم حواًتا ب ح ْل َأ ْحيحا ٌء ِع ْندح حر ِ ِّب ْم يُ ْر حزقُ ح
اللهم ارمح شهداءان ا ألبرار و أأسكهنم فس يح جناتك وارفع درجاهتم ِف عليي
عاشت اجلزائر حرة مس تقةل ،أمنة مس تقرة،
والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

