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ودعت أسمرا ،اليوم السبت املوافق  3مارس  8102في مدافن الشيخ ألامين بحي "عداقا حموس" بأسمرا ،الرمز
الوطني الكبير الحاج موس ى دمحم نور ،رئيس مجلس إدارة مدرسة الضياء بحي أخريا
بالعاصمة إلارترية أسمرا ،الذي استشهد في إحدى معتقالت النظام .وبهذه
املناسبة ألاليمة تتقدم جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية للشعب إلارتري ألابي كافة بأحر
التعازي في وفاة الشهيد الرمزالحاج موس ى.
استشهد الفقيد وهو في قمة شموخه وإبائه في إحدى سجون النظام الذي اقتيد
إليه بعد احتجاجه ورفضه قرارات النظام التعسفية بالتدخل في الشؤون
الداخلية ملدرسة الضياء .وسيظل التاريخ الوطني إلارتري يذكردوره البارز في اندالع
انتفاضة أسمرا في  30أكتوبر  ،8102حيث كان للكلمات الخالدة ،التي خاطب بها الجماهير في اللقاء الذي تم في
مدرسة الضياء قبيل اعتقاله والتي رفض عبرها قرارات النظام رفضا قاطعا مبديا استعداده للتضحية والاستشهاد
في سبيل املبادئ التي أنشئت على أساسها املدرسة ،كان لها صدى ًّ
قويا تردد أصداءه إلى كافة أنحاء العاصمة
أسمرا ،ثم امتد تأثيره أرجاء املعمورة ،فاندلعت مظاهرات احتجاجية في أسمرا تؤيد موقف الحاج موس ى دمحم نور
وتندد بسياسات النظام الديكتاتوري ،ثم تلتها مظاهرات مثيلة في مدن وعواصم العالم.
وودعت أسمرا الرمز الوطني الكبير الشهيد الحاج موس ى دمحم نور في مشهد جماهيري مهيب تقدي ًرا لدوره الوطني
الكبير وصموده أمام جبروت ألاجهزة ألامنية للنظام القمعي بعد أن رفض التنازل عن مطالب الشعب العادلة
كشرط إلطالق سراحه.
وبمناسبة استشهاد الشيخ الشهيد البطل موس ى دمحم نور ،نتوجه بالنداء إلى أبناء شعبنا قاطبة بأن يسلك طريق
القادة التاريخيين للحركة الوطنية إلارترية ً
بدءا من أبي الشهداء الشهيد عبد القادر كبيري ومرو ًرا بالقائدالرمز
حامد إدريس عواتي واليوم البطل الحاج موس ى دمحم نور ،ويواصل نضاله في سبيل املبادئ والقيم التي استشهدوا في
سبيلها ،مؤكدين بأننا في جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية سنمض ي قدما في رفع راية الحرية والديمقراطية وتحرير
إلانسان إلارتري من قبضة طغاة الجبهة الشعبية التي تبطش بأبناء شعبنا.
أال رحم هللا الفقيد بقدرما قدم لشعبه ووطنه !!
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