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ny fameloma-maso sy fanabeazamboho ny antoko tIM tany Mahajanga ny alakamisy teo.

ny kongresim-paritry ny rMDM tany Mahajanga omaly.

An-tsary misongadina Ny Valosoa Vaovao Helisoa

Fankalazana ny 14 oktobra 1958 

niatrika izany tany Mandritsara ny antoko PSD sy GasyMi

N
ankalazaina ny ala-
kamisy 14 oktobra
teo ny nijoroan’ny

Repoblika voalohany teto
Madagasikara, tamin’ny
14 oktobra 1958. Amin’ny
maha-fiaavin’ny filohan’ny
Repoblika voalohany Phi-
libert Tsiranana ny any
Mandritsara faritra Sofia,
nisy ny fanamaarihana
izany fetin’ny Repoblkika
izany tany an-toerana.
Niatrika izany ny avy aa-
min’ny antoko politika
PSD sy ny antoko Ga-
syMi. Tratra ny tanjona ta-
min'ny fankalazana ny 14
oktobra 2021 tany Man-
dritsara. Afa-po ireo So-
jabe mpikarakara ny fan-
kalazana tao amin'ny Di-
sitrika. "Tratra ny tanjona
tamin'ity taona 2021 ity
satria maro ny olona.

Tonga hatramin'ny avy any
Antananarivo, Toamasina,
Mahajanga, Mampikony,
Bealanana, Antsohihy ary
ny tao amin'ny Disitrikan'i
Mandritsara", hoy ireo So-
jabe mpikarakara.
Araka izany dia faly ny
mpikarakara satria naro
ny olona niatrika ity daty
manana ny tantara amin'
ny firenena ity. Na tany
amin'ny fametrahana fe-
hezam-boninkazo tany
Maroselin'i Kiamoko, Fo-
kontany Ambodisely, Kao-
minina Ambarikorano ta-
min'ny 07 ora sy sasany
maraina, na tamin'ny fa-
metrahana fehezam-bo-
ninkazo tao Mandritsara,
teo amin'ny lapan'ny ta-
nàna tamin'ny 10 ora sy
sasany. Eny hatramin'ny
"conférence débat" na-

nomboka tamin'ny 02 ora
sy sasany tolakandro tao
amin'ny Bar Pâtès Man-
dritsara dia samy navitrika
avokoa ny rehetra. Tonga
nanome voninahitra an'iza-
ny tany amin'ny Disitri-
kan'i Mandritsara ny an-
toko PSD (Parti Social
Democrate), izay notari-
hin'ny Sekretera nasiona-
liny, Eliana Bezaza sy ny
mpiara-dia aminy, sy ny
avy amin’ny antoko Ga-
syMi (Gasy Mifankatia)
avy any Toamasina, izay
notarihin'ny Filohany, Za-
fivao Jean Louis mivady
sy ny delegasiona niaraka
taminy. Nilaza izy ireo, fa
daty lehibe amin'i Mada-
gasikara ny 14 oktobra,
ka tsy tokony ho tsinontsi-
noavina. 

Isambilo Ny lanonana fankalazana ny 14 oktobra 1958 tany Mandritsara.


