الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

سفارة الجزائر ببرلين

Ambassade d'Algérie à Berlin

لكمة سؼادت امسفري اسامغَل ػالوت مبناس بة الافتحافاب يلمَ ام ظين نويجرت
اخملدل نرلهرى  16جملازر  61بنت بر 6616
برمني ،االثنني  61بنت بر 2222
بسم شل امرمحن امرفتحمي ،وامصالت وامسال ػىل برشف املرسوني
زمِاليت امفضوَاث ،زماليئ الفاضل،
هوتلي مرت بخرى منجدد امؼيد وام فاء مضيدائنا البرار من خالب افتحِاء امَ ام ظين نويجرت ،و
اذلي حيمل ىذه امس نة صؼار "صدى الفتحرار يف م ظن االس تؼامر" ،اخملدل جملازر  61بنت بر
 6616يف ذهراىا ام احدت و امس تني.
اهين بصؼر بكثري من امفخر و االػزتاز وبان بث جو امَمك امَ  ،ومن خالممك اىل اكفة ببناء اجلامَة
اجلزائرًة امللةمة يف بملاهَا ،الس تذاكر مؼاين و كمي ىذه احملعة امتارخيَة اميت ثؼترب موحمة من املالمح
امبع مَة نوث رت اميت كدهما امضؼب اجلزائري خارج ام ظن.
و اذ حنيي ىذه احملعة اخلادلت يف اترخينا اجملَد ،وهرتمح خبض ع ػىل برواح صيدائنا البرار ،بومئم
اذلٍن صنؼ ا بضجاػة البعاب وم اكف امرشفاء ،كبل  16ػاما ،مضيدا خادلا ندلفاع غن رشف

المة وترمج ا بتضحَاهتم امتؼوق يلحلرًة وامكرامة ،فأهو ال ٌسؼنا يف ىذه اذلهرى اال بن هرتمح ػىل
برواهحم امعاىرت وػىل برواح ك افل صيداء ام ظن املفدى ،يف لك مراحل امللاومة وامكفاح يلجالب
واهبار.
فيذه اذلهرى اخلادلت تروي فتحلِلة بخرى جلرامئ الافتحاالب امفرويس ضد اجلزائرًني يف غلر داره،
ويلمضبط يلمؼامصة يلرٌس ،من خالب املمع امضدًد وام فتحيش اذلي مارس تو ك اث امرشظة
امفروس َة اميت اس تؼموت لك بسامَب االجرا ضد اجلزائرًني املتظاىرٍن بسمل ،فاكهت احلصَةل
رىَبة تثوت يف م اهجة املتظاىرٍن بلاويم يلمرصاص و يلملامهم يف رهر امسني اذلي ثـري م هو
يلخاالط مِاىو يلدلماء امعاىرت نوضيداء ،اضافاا مالغتلاالث اميت مست الآالف مهنم ،مت امزج هبم
يف امسج ن مَتؼرض ا فهيا نوتؼذًب و امتنكِل .و ملد اكهت مظاىراث اجلامَة اجلزائرًة بأرض
امليجر يف ىذا امتارخي دفؼا ك اي نوث رت خارج حدودىا االكوةمَة ،فتحِث بندث مرت بخرى غن ك ت
امرتابط وامتالمح امؼف ي بني ببناءىا اجلزائر يف ادلاخل واخلارج وبثبتت اهمتسم امراخس نوجامَة
ام ظنَة يف امليجر مبصري وظهنا.
ان ىذه املناس بة ،ثؼَد اىل بذىاهنا املامرساث االجرامِة اميت اكرتفيا الاس تؼامر يف فتحق ببناء
امضؼب اجلزائري يف ذزل امَ ِ املضؤو  ،واميت جسويا امتارخي ه احدت من ببضع اجلرامئ اميت ثضاف
مسوسةل اجملازر امضنِؼة واجلرامئ ضد االوساهَة اميت حتتفغ مبأآس هيا ذاهرت بمانا.
زمِاليت امفضوَاث ،زماليئ الفاضل،
ان افتحِاء ىذه اذلهرى لك س نة دلمَل ػىل امرتابط امل ي مبراحل اترخينا وتجَد ماضَنا والاػزتاز
مبل ماثنا .فامرصَد اجليادي وامكفاح املضين اذلي كدمو امضيداء البرار واجملاىدون الخِار ً جب
ػوَنا بن هفاخر بو ويلملثل امؼوَا مث رت ه مفرب اجملَدت .فاالصادت هبذه اذلهرى ًتجىل من خالب ثبوَؽ
املؼاين امسامِة مث رثنا اجملَدت لبناء الاس تلالب بً ام اكه ا ،و ورش مسريت هجاد ببعامنا و مبادئ بوب
ه مفرب وبع الث سوفنا .ان ىذا امتارخي امرثي نوجزائر جيب بن ٍك ن امَ حافزا ملجِاب املتؼاكبة
نوريق واههنضة اميت حضى من بجويا الجِاب امسامفة.

ومنئ اكن صيداء ثسل اجلرمية امبضؼة امتحل ا برشف وغزت يلخ ارهم اذلٍن حض ا يلمنفس و امنفُس
خالب امللاوماث امضؼبَة املتتامَة ،وخالب ث رت امتحرٍر اجملَدت ،فان ثضحَاهتم س تظل ،و ملبد،
مرجؼا مرشكا ك اي ،و صاىدا ػىل ارثباط ببناء اجلامَة اجلزائرًة ب ظهنم ،وػىل موحمة من مالمح
نفاح امضؼب اجلزائري املرٍر ػرب امتارخي ،ذودا غن برضنا املبارنة ،و ؿريت ػىل ى ًة بمانا و
ترس َخا م حدهتا.
زمِاليت امفضوَاث ،زماليئ الفاضل،
بود بن بؾتمن ىذه املناس بة لؤند ممك بأن اترخي امـ  61من بنت بر ٌ 6616سجل واحدت من بني بمه
وببرز احملعاث من اترخي نفاح امضؼب اجلزائري من بجل هَل اس تلالهل واسرتجاع س َادثو ام ظنَة
املسو بة بؼد  632س نة من الاس تؼامر امـامش ،وى مناس بة لخذ امؼرب وادلروس مهنا يف امتضحَة
وامفداء وغرفاان لومئم اذلٍن وىب ا بهفسيم ودمامهم امزهَة فداء نو ظن ولبنائو.
نام بود امتذنري يلمؼناًة اخلاصة اميت بوههتا ادلوةل نوتكفل المثل باكفة اوضـاالث اجلامَة اجلزائرًة
يلخلارج و فتحامًة مصاحليا ،و يلليمَة املص ى اميت ث ههيا لفراد ىذه اجلامَة ،و اميت يه جزء من
وس َجنا ام ظين ،و اميت بدغ ىا يف ىذا امصدد ،اىل مد جس ر امت اصل ،كصد الاخنراط يف
اجلي د املبذوةل متحلِق امتمنَة و امريق و االس تلرار م ظننا اجلزائر.
و ال ًف ثين يف ىذا امللا  ،امتذنري مبا ثضمنو خعاة امس َد رئُس ادلي رًة يف  61بنت بر من
امس نة املاضَة خبص ص بفراد اجلامَة ام ظنَة يف اخلارج ،حبَث ه ه ػامَا مب اكفيم ام ظنَة املرشفة،
اميت بيله ا غهنا يف لك مرت ،ػرب امي ّباث امتضامنَة املهبرت يف بوكاث احملن وامضدائد ،ففي غروكيم
ٌرسي د الآيلء والجداد من امضيداء واجملاىدٍن ،و املضارنة بؼز وثالمح يف بناء جزائر س َدت و
ك ًة و دميلراظَة ،حمصنة مبؤسساهتا ،و مصممة ػىل ام فاء يلمزتاماهتا ،وبداء دورىا اكمال خلدمة
الاس تلرار والمن يف املنعلة ،واملسايمة يف مسؼى امتؼاٌش وامتؼاون امنبِل ،ػىل املس ت ًني
االكوةمي وادلويل.

وال ٌسؼنا يف اخلتا  ،اال بن هرتمح ػىل برواح امضيداء امعاىرت وجندد امؼيد نوؼمل من بجل اػالء
لكمة اجلزائر واذلود غن مصاحليا واالبلاء ػىل ام اجب امللدس جتاه وظننا احلبُب وادلفاع غن
كضاايه امؼادةل واحلفاظ ػىل مصاحل اجلامَة اجلزائرًة يف لك امظروف.

رشا ممك ػىل فتحسن االصـاء
حتَا اجلزائر ،اجملد واخلو د مضيدائنا البرار
وامسال ػوَمك ورمح ُة شل ثؼاىل وبراكثو

