
  

 ن الرحميبسم هللا الرمح 

 وآ حصابه آ مجعني وعىل آ هلس يدان محمد  والصالة والسالم عىل       

 وبراكته وبعد تعاىل السالم عليمك مجيعا ورمحة هللا

 يةاجامتع  ساةومأ   معيقةوالية غرداية منذ س نوات من اضطراابت عانت  

  ؛حقيقية

رادة السلطات العليا للبالد حتتو  آ والا  لطف هللاال ولو -  ة الرش يدةالقياد ا 

 .لفخامة رئيس امجلهورية اجملاهد عبد العزيز بوتفليقة احلكميةو 

آ عظم  اكنت الاكرثةل ،الوطين ال منو  ،مؤسسة اجليش الوطين الشعيبو  -

 .عىل الوطنو آ خضم عىل مواطين هذه الوالية و 

ن ل   ،اكيلومت  6343عىل مسافة مفتوحةا برية  الجزائر حدودا ا 

 ،يف الواهجة البحرية احدود اكيلومتا  1622و 

 يه: وهذه احلدود مع س بع دول 

 تونس،  

 ،ليبيا 

  النيجر ، 

 مايل ، 

 ،موريطانيا 



   ،الصحراء الغربية 

 املغرب؛  

 :توسطيف البحر ال بيض امل  ةفريد ةستاتيجياجلزائر حتتل ماكنة جيو ف 

 افريقيبه ا  يه بوا ـ  

 الكبري مفتاح املغربو  ـ 

 ا.جد   ة  وكبري  تعاين بعُض دوهل مشالَك كبريةا اذلي هذا املغرب الكبري       

ن    يف  الرثواتبعضها من آ مثن و  ،الطبيعية جد هممة اجلزائرت ثرواا 

 ، العامل

ن و  ىل ابت جليا للعيان ال خيفى ع هذه الرثوات عىلالكثريين  عندطامع ال  ا 

 .آ حد

 ،اال ستاتيجي املوقعبسبب هذه الرثوات اال ستاتيجية وهذا و  

 ،آ رضه نمنذ القدم علقرون و اكحف ي ظل الشعب اجلزائري 

بتارخيه اجلهادي خصوصيات ليست عند كثري من شعوب العامل، فاكتسب  

 ،1954نومفرب الفاحت من  ثورة :املظفرة املباركة تهرثو  ب مث اكتسب 

 ،آ كدت للعامل صالبة هذا الشعب  ةوَ ثر   آ غىل و آ عظم 

 ،حصانة كيانه وقوة مبادئه ومتانة وحدتهوآ كدت للشعب  

وة النادرة اليت مل توهب  ل حد    .فهل وعى ش بابُنا ِعظَم هذه الرث 

ن    ا من مبادهئا الراخسة،، انطالقا اليوم ادلوةل اجلزائريةا 

 



 

املاكحفة لنيل و  لسالمل  لك الشعوب ابحمبة ميتدعحرصت دوما عىل  

 ها،س تقالل ا

 ا،رُثا كُ  آ عداءا  للجزائر تر  هذه املواقف جو  

م ادلوةل اجلزائرية وحدها تقد؛ و حتمكها املصاحلعادةا، قات ادلولية العالل ن  

 عىل املصاحل الضيقة ادلولية اعالقاهتال خالقيات يف و  املبادئ

وهتا متيل علهيا ذكلو  ل ن ث   .رهتا ويه اتج ثر 

 آ جياهل، عىل وحدة تراب وطنه، ومتاسكِ  فعىل ش بابنا الغيورِ  

 الشعب مع قيادته،ابلتفاف  واملؤمنِ  

 ها وينتبه آ كرث من آ ي وقت مىضهذه املعطيات ك   آ ن يعيَ  

 ،  آ ن اجلزائر مس هتدفة 

 وآ ن ال طامع علهيا والطامعني يف خرياهتا ابتوا ظاهرين  

 ال ينبغي الغفةل عهنم طرفة عني،

ا البالد طيةل قرون،   فال جداد مَحَو 

ِطوا فامي تركه هلم الشهداء من ال رض الواسعة  فال ينبغي لل حفاد آ ن  يفر 

 ، والثورة املعجزةوالرثوات الطائةل 

 



 

هنا وهللا مث وهللا مث وهللا لِنَعم  آ غدق هللا هبا عىل هذه البالد وعباد دون و  ا،هوا 

 سائر البالد والعباد،

 عىل مس توى العالَم يف قريب ال ايم، ُئه للمسؤوليات اجلسام ل نه هيي ِ  

 بابنا واعون مبا ينتظرمه من قيادة العامل،فهل ش  

 وتقرير مصري شعوبه حنو احلياة الكرمية ال فضل؟  

ذا احتفظمت بأ كرب    الرثوات،وههبا لمك رب  وةثر  آ هيا الش باب ا 

وة    فزمت وفازت بالدمك وفاز العامل كه، املباركة الثورةويه ثر 

ن غفلمت عىل ثورتمك ومبادهئا السامية ضاع منمك لك يشء،   وا 

ا فكونوا يف املوعد ويف املس توى دوما   ...كام اكن آ جدادمك دوما

 


