Az Emlékezet Napja Algériában
Day of Remembrance in Algeria

Algéria budapesti nagykövetsége megemlékezést tartott május 8. tiszteletére, amelyet „az Emlékezet Napjaként” ünnepelnek Algériában. A jeles alkalomból őexc.
Ali Mokrani úr, az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság magyarországi nagykövete beszédet intézett a meghívottakhoz:
„Algériában is – ahogy más országokban,
főleg Európában – minden évben megemlékeznek 1945. május 8-ról. Számunkra azonban ez nem örömteli ünnep, mivel a történelmi dátum szörnyű események emlékét
őrzi.
Míg ezt a napot a többi országban a II.
világháborút lezáró „győzelem napjaként”
ünneplik, Algériában egy tragikus esemény
jubileuma: ezen a napon a francia gyarmati
erők három kelet-algériai városban, Sétifben,
Guelmában és Kheratában algériaiak tömegét mészárolták le, összesen 45 000 embert.
Ez igazi tragédia, emberiség elleni bűntett
volt, amelyet a francia gyarmatosítók ártatlan, fegyvertelen állampolgárok ellen követtek el, akiknek az volt az egyetlen „bűnük”,
hogy az európaiakkal együtt akarták ünnepelni a szövetségesek győzelmét a II. világháború végén, hiszen ez a diadal minden nép
számára a szabadság visszaszerzését jelképezte.
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kalomból az algériai zászlót lengették, és meg
sem fordult a fejükben, hogy a francia megszálló erők katonái véres megtorlással fognak
erre reagálni.
2020-ban az algériai köztársasági elnök
őexc. Abdelmadjid Tebboune úr „az Emlékezet Napjának” nyilvánította az 1945. május 8-i események napját, amelyet az országgyűlés 2020. június 23-án fogadott el. Kezdeményezte továbbá egy történelmi dokumentumfilm-tévécsatorna létrehozását is
azzal a céllal, hogy megismertesse az új generációkkal az algériai forradalom kiemelkedő
pillanatait, amelyből tanulhatnak, és az adásokat 2020. november 1-jén kezdték el sugározni.
Az 1945. május 8-án lezajlott esemény az
önfeláldozás szimbóluma, ezért fontos mérföldkőként tartják számon az algériai fegyveres küzdelem történetében, amely 1954.
november 1-jén kezdődött, és csúcspontját a
függetlenség kivívásával, 1962. július 5-én
érte el.
A szolidaritás és támogatás egyik tökéletes
példája a néhai Chrudinák Alajos újságíró
közreműködése, aki elkötelezetten követte az
igazságos ügyekért vívott harcokat a világban. Munkássága, valamint az emberi méltóságért és szabadságjogokért folytatott küzdelme éppúgy hőssé tette őt az algériai emberek szemében, mint az ország függetlenségéért életüket adó vértanúkat.
Algéria nagyra értékeli és tiszteli barátait
a világ minden részén. Emiatt övezi olyan
nagy tisztelet Chrudinák úr újságírói tevékenységét és támogatását az önrendelkezésükért harcoló emberek felé Palesztinában, a
Nyugat-Szaharában és korábban Kelet-Timorban, Afrikában és Latin-Amerikában.
Méltatva a néhai Chrudinák Alajos jelentős munkásságát az algériai El Moudjahidin
(Veteránok) Minisztériuma úgy határozott,
hogy az Elismerés és Megbecsülés oklevelével, illetve a Mártírok jelképével tünteti ki az
újságírót, amelyeket tisztelettel, posztumusz
adok át nagyra becsült házastársának.
Chrudinák úr nagy formátumú újságíró
volt, aki a néhai palesztin államfővel, Jasszer
Arafattal és sok más kiemelkedő vezetővel is
készített interjút. Figyelme elsősorban az afrikai igazságszolgáltatásra irányult, amiről
több filmet is forgatott. 1998–99 között dolgozott a Diplomata Magazinnak is, valamint

The Embassy of Algeria in Budapest held a
commemoration in honour of 8 May, observed as a “Day of Remembrance” in Algeria. In his speech delivered on this occasion,
H.E. Mr Ali Mokrani, Ambassador of the
People’s Democratic Republic of Algeria to
Hungary said to the invitees:
“In Algeria, just like in other countries,
mainly in Europe, the day of 8 May 1945 is
commemorated every year. For us, however,
this is not a joyful celebration as we recall the
terrible events that marked this historic date.
While 8 May is celebrated in other countries as a 'Victory Day' marking the end of
World War II, this day in Algeria is commemorated as a tragic event, the massacre of
Algerians by the French colonial forces in
three cities in eastern Algeria, Sétif, Guelma
and Kherata, claiming the lives of 45,000
people.
It is a real tragedy, a crime against humanity committed by the French colonisers
against innocent, unarmed citizens, whose
only “sin” was to choose to associate themselves with the celebration of the Victory of
the Allies in Europe at the end of WWII,
which they perceived as the synonym of regaining liberty for all peoples.
The sole crime of these citizens was that
they hoisted the Algerian flag on this occasion
without even thinking for a second that they
were going to be the target of a savage bloody
repression perpetrated by soldiers of the
French occupying forces.
In 2020, the President of the Republic
H.E. Mr Abdelmadjid Tebboune decided to
declare a ’Day of Remembrance’ in memory
of the events of 8 May 1945, which was
adopted by the National Assembly on the 23
June 2020, and also initiated of creating a
historical documentary TV channel with the
aim of educating and informing the new generations about the great moments of the Algerian Revolution launched on 1 November
2020.
The events of 8 May 1945, as a symbol of
sacrifice, are considered to be an important
milestone in the history of the Algerian armed
struggle, which began on 1 November 1954
and gained independence on 5 July 1962.
The solidarity and support were perfectly
illustrated by the contribution of the late jour-

főszerkesztője volt a magyar tévé legendás,
Panoráma című külpolitikai műsorának.
A posztumusz adományozott elismerő
oklevél által Algéria örök barátjának nyilvánítja Chrudinák urat, és őszinte bizonyságát adja a magyar és az algériai nép közötti barátságnak és szolidaritásnak.
Ezért szeretném külön megköszönni
Chrudinák Ágnes asszonynak, hogy jelenlétével megtisztelte ezt a jeles alkalmat,
egyúttal hálámat fejezem ki honfitársaimnak és magyar barátaimnak is, akik velünk
együtt ünneplik ezt a fontos évfordulót.
Hálámat és nagyra becsülésemet fejezem
ki a Magyar Rádió felé is, amely – 1956-ban
Budapestről sugárzott „Algéria hangja” című adásával – határozott és egyértelmű
üzenetet fogalmazott meg a francia gyarmatosítás ellen folytatott algériai forradalomról.
A mai ceremóniát közvetlenül
Chrudinák Alajos halála után szerettük
volna megtartani, de sajnos a koronavírusjárvány miatt most sikerült megszervezni.
Külön köszönöm a Diplomata Magazin
megtisztelő jelenlétét az eseményen.
Szeretném megköszönni szíves figyelmüket és nagyon jó egészséget kívánok
mindnyájuknak. Köszönöm.”

nalist Alajos Chrudinák, who was committed
to the right causes in the world. His works,
as well as his fight for Human Dignity and
Liberties made him a hero in the eyes of the
Algerian people, the same way as martyrs who
fell for the country’s independence.
Algeria is a country that appreciates and
honours its many friends around the world.
This is the reason for the respect towards his
legacy and his support for people fighting for
their self-determination in Palestine, Western
Sahara and earlier in East Timor, Africa and
Latin America.
In this regard, due to the important contribution of the late Alajos Chrudinák, the
Algerian Ministry of El Moudjahidin (Veterans) decided to award him a Certificate of
Recognition and Appreciation, as well as the
Symbol of Martyrs, which I have the privilege
and honour to present, posthumously to his
honourable spouse.
He was a great journalist who interviewed
the late Palestinian leader, Jasser Arafat and
many other great leaders. He focused his journalism on African justice and made several
films on them. He worked at the Diplomatic
Magazine between 1998-99, and as editor-inchief of Panoráma, the legendary foreign
policy programme on Hungarian TV.

By awarding him this certificate of recognition in posthumous circumstances, Algeria
is considering him as an eternal friend, a real
testimony of friendship and solidarity that
exists between the Hungarian and Algerian
people.
Therefore, I would like to extend my special thanks to Mrs Ágnes Chrudinák for her
respectful presence here today on this solemn
occasion, and my thanks go also to my compatriots and Hungarian friends who share
this greatly important remembrance with us.
I also express my thanks and high appreciation to the Hungarian Radio, which – by
his emission ‘Voice of Algeria’ broadcast from
Budapest in 1956 – sent a loud and clear message about the struggle of revolutionary Algeria against French colonialism.
Today’s ceremony was scheduled to be
held right after the death of Alajos Chrudinák,
but unfortunately, due to the COVID-19
pandemic it could not be organised until now.
My special thanks go also to Diplomatic
Magazine for its respectful presence at this
event.
I would like to thank you for your kind
attention and let me wish perfect health to all
of you. Köszönöm.”
Anna Popper
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