
 بیان السفارة

, دخل إتفاق وقف إطالق النار حیّز التنفیذ في بالدنا, واضعا    1962مارس    19في مثل ھذا الیوم من  
و لقد كان ھذا اإلتفاق    1954بذلك حّدا لحرب تحریریة مظفّرة إندلعت شرارتھا األولى عشیة أّول نوفمبر  

خاللھ الشعب الجزائري إختیار  بمثابة اللبنة األولى في طریق تنظیم إستفتاء تقریر المصیر الذي قّرر من  
سنة    132اإلستقالل و إسترجاع السیادة الوطنیة بعد ظالم طویل تمثّل في إستعمار دفین كان متسلّطا طیلة  

  على إرادة الشعب الجزائري. 

مارس تظّل دائما و سنة بعد سنة قویة بدالالتھا الرمزیة و معانیھا    19و بالرغم من مّر السنین فإن ذكرى  
  و أبعادھا اإلنسانیة الكبیرة.  الھادفة

فعال, إّن ھذه المناسبة ترمز أّوال إلى عید النصر, ذلك الحلم الذي طالما راود اجیاال من أبناء شعبنا و ھم  
  یناضلون من اجل الحریة و الكرامة و التخلص من الھیمنة األجنبیة على ارض الشھداء.

م التي قدمتھا قوافل الشھداء منذ ثورة األمیر عبد القادر  لقد جاء ھذا النصر العظیم تتویجا للتضحیات الجسا
على غایة ثورة اول نوفمبرة مرورا بعدید المقاومات الشعبیة و على راسھا مقاومة الزعاطشة و المقراني,  

  و الال فاطمة نسومر و بوعمامة و كافة ابطال الجزائر رجاال و نساء الذین وھبوا حیاتھم لیحیى الوطن. 

ملحمة الثورة الجزائریة أن إرادة الشعوب ال تقھر و أنھا أقوى من كید أقوى و اشرس الجیوش  لقد أظھرت  
الذي كّرس أمام العالم الھزیمة النكراء    1962مارس    19اإلستعماریة, كما أكد على ذلك بكل وضوح یوم  

 تعالى و بقدسیة  التي تكبّدھا اإلستعمار الفرنسي على ید شعب آمن سالحھ الوحید یكمن في إیمانھ با�
  قضیتھ. 

و   والمقاومة  البطوالت  في  األمم  لدى  األعلى  المثل  أصبحت  الجزائریة  الثورة  فإن  المنطلّق  ھذا  من  و 
التضحیات و الصبر, تلك القیم النبیلة الّتي تربت علیھا و تنفست بھا و إستشھدت من أجلھا أجیال من أبناء  

  ھذا الوطن. 

تجسیدھا مع إستقالل    ب الجزائري تحمل كذلك أبعادا إنسانیة كبرى تم  إن ھذه الذكرى الغالیة عند الشع
الجزائر. فإن تأثیرھا بمثابة نفس تحّرري قوي عّم فیما بعد الشعوب المستعمرة األخرى و حفزھا بدورھا  

میة  من اإلستعمار بشتّى الوسائل, معتمدة في ذلك على القیم األخالقیة الرفیعة و المبادئ السا    على التخلّص 
  التي إرتكز علیھا الشعب الجزائري في مطلع ثورتھ. 

, فإننا  1962مارس    19و الیوم, و نحن إذ نحتفل بھذه المناسبة التاریخیة و نستدرك معاني و أبعاد یوم  
ألھمت ثورة نوفمبر المظفرة ھي نفس القیم التي ترتكز علیھا      األساسیة التي نسّجل بكّل إعتزاز أّن القیم 

لمعاصرة وھي قیم الحریة و التآخي و العدالة االجتماعیة  تقالل و الدولة الجزائریة اجزائر اإلس
  في ظل احترام سیادة الشعوب و إستقاللھا و حقھا في تقریر مصیرھا. 

 


