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بيــــــــــــــــــــــــــــان
مرت أربعة سنوات على االتفاق الشامل المبرم بين حركة المواطنة و ممثلي الدولة الجزائرية وذلك بتاريخ 15
جانفي  ،2005والذي ينص على تطبيق جميع بنود أرضية لقصر ،إال أن األمور الزالت تراوح مكانھا.
اليوم و نحن في رأس السنة األمازيغية أمنزو نينار "يناير "2959الذي كان من المفروض عطلة مدفوعة األجر
حسب االتفاق دائما .خيم صمت في ھرم السلطة الغارقة في الفساد و التعفن وحكومتھا الھجينة التي اعتادت توزيع
و اجترار الوعود ،دون إصدار أي بيان أو مرسوم يرسم ھذا اليوم المقدس للشعوب األمازيغية  ،و لو ببيان صحفي
يھنؤون به األمة األمازيغية.
إن ھذا االستھتار و االستخفاف اتجاه "أمنزو نينار" رمز تاريخ و ھوية االمازيغ  ،قد سبقه استفزاز مشاعر األمة
األمازيغية اثر بيان إعالن افتتاح سنة الجزائر عاصمة الثقافة العربية بمناسبة " ينار  ،"2957أين مرت سنة
كاملة من الصخب والتبذير المجاني من أموال الشعب على حساب ثقافتنا و أصالتنا العريقة.
.

اليمكن الي دولة ان تستمد شرعيتھا برفض االمازيغة التي تعتبراالساس الصلب لھوية شمال افريقيا .ليومنا ھذا
نحن بعيدون بقرون ضوئية عن دولة القانون .النظام الجزائري اسس لدولة بوليسية وال ھم له سوى الديمومة في
الحكم ،فھو يفصل المواطنات و المواطنين عن أمانيھم الحضارية و الديمقراطية.
إن عدم ترسيم "أمنزو نينار" كعطلة مدفوعة األجر إنما يفضح سلطة المرادية التي تناور ككل مرة من أجل طمس
كل ما يربط الشعب بتاريخھم وحضارتھم األمازيغية ،في نفس الوقت إعطائه بعدا فلكلوريا البعادھا الھوياتية.
و بالمناسبة حركة المواطنة باالوراس تندد و بشدة بالممارسات البروقراطية التي تمارسھا االدارة على مستوى
جامعة باتنة بعرقلة الطلبة لتنظيم تظاھرة احياء رأس السنة االمازيغية و محاولة ابعادھم بشتى الوسائل و تحييدھم
عن مثل ھذه المناسبات االمازيغية.
اإلرادة  ،التجند و التحسيس الدائم ھي الركائز التي بإمكاننا انتزاع حريتنا و تحقيق مطالبنا المشروعة ،واعادة
االعتبار لتاريخنا للتخلص من حكم االنظمة المتبنية لالديولوجية العـربواسالمية لبسط سيطرتھا.
في األخير ال يسع حركة المواطنة إال إن تتمنى عام سعيد لكل األمة األمازيغية ،كما تحيي جميع مناضالت و
مناضلي القضية األمازيغية متمنية لھم النجاح و التوفيق في حياتھم الخاصة و النضالية.
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