بسم هللا الرمحن الرحمي
والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل آهل وآحصابه آمجعني
السالم عليمك مجيعا ورمحة هللا تعاىل وبراكته وبعد
عانت والية غرداية منذ س نوات من اضطراابت معيقة ومأساة اجامتعية
حقيقية؛
 ولوال لطف هللا آو اال وارادة السلطات العليا للبالد حتت القيادة الرش يدةواحلكمية لفخامة رئيس امجلهورية اجملاهد عبد العزيز بوتفليقة.
 ومؤسسة اجليش الوطين الشعيب ،والمن الوطين ،لاكنت الاكرثة آعظموآخضم عىل مواطين هذه الوالية وعىل الوطن.
ان للجزائر حدو ادا برية مفتوح اة عىل مسافة  6343كيلومتا،
كيلومتا حدودا يف الواهجة البحرية،
و1622
ا
وهذه احلدود مع س بع دول يه:
 تونس،
 ليبيا،
 النيجر،
 مايل،
 موريطانيا،

 الصحراء الغربية،
 املغرب؛
فاجلزائر حتتل ماكنة جيوستاتيجية فريدة يف البحر البيض املتوسط:
ـ يه بوابه افريقيا
ـ ومفتاح املغرب الكبري
َ
هذا املغرب الكبري اذلي تعاين ُ
مشالك كبري اة وكبرية جدا.
بعض دوهل
ان ثروات اجلزائر الطبيعية جد هممة ،وبعضها من آمثن الرثوات يف
العامل،
وان الطامع عند الكثريين عىل هذه الرثوات ابت جليا للعيان ال خيفى عىل
آحد.
وبسبب هذه الرثوات االستاتيجية وهذا املوقع االستاتيجي،
ظل الشعب اجلزائري ياكحف لقرون ومنذ القدم عن آرضه،
فاكتسب بتارخيه اجلهادي خصوصيات ليست عند كثري من شعوب العامل،
مث اكتسب بثورته املظفرة املباركة :ثورة الفاحت من نومفرب ،1954
آغىل و آعظم ثر َوة آكدت للعامل صالبة هذا الشعب،
وآكدت للشعب حصانة كيانه وقوة مبادئه ومتانة وحدته،
ظم هذه الرثوة النادرة اليت مل توهب لحد .
فهل وعى ش بابُنا ِع َ
ان ادلوةل اجلزائرية اليوم ،انطالقاا من مبادهئا الراخسة،

حرصت دوما عىل تدعمي لك الشعوب ابحمبة للسالم واملاكحفة لنيل
اس تقاللها،
عداء ُك ُ ارثا،
وهذه املواقف جرت للجزائر آ ا
لن العالقات ادلولية عادةا ،حتمكها املصاحل؛ وادلوةل اجلزائرية وحدها تقدم
املبادئ والخالقيات يف عالقاهتا ادلولية عىل املصاحل الضيقة

لن ثورهتا ويه اتج ثروهتا متيل علهيا ذكل.
الغيور عىل وحدة تراب وطنه ،و ِ
متاسك آجياهل،
فعىل ش بابنا ِ
املؤمن ابلتفاف الشعب مع قيادته،
و ِ
يعي هذه املعطيات كها وينتبه آكرث من آي وقت مىض
آن َ
آن اجلزائر مس هتدفة،
وآن الطامع علهيا والطامعني يف خرياهتا ابتوا ظاهرين
ال ينبغي الغفةل عهنم طرفة عني،
فالجداد َ َمحوا البالد طيةل قرون،
يفرطوا فامي تركه هلم الشهداء من الرض الواسعة
فال ينبغي للحفاد آن ِ
والرثوات الطائةل والثورة املعجزة،

واهنا وهللا مث وهللا مث وهللا ل ِن َعم آغدق هللا هبا عىل هذه البالد وعبادها ،ودون
سائر البالد والعباد،
لنه ِهيي ُئه للمسؤوليات اجلسام عىل مس توى العالَم يف قريب الايم،
فهل ش بابنا واعون مبا ينتظرمه من قيادة العامل،
وتقرير مصري شعوبه حنو احلياة الكرمية الفضل؟
آهيا الش باب اذا احتفظمت بأكرب ثروة وههبا لمك رب الرثوات،
ويه ثروة الثورة املباركة فزمت وفازت بالدمك وفاز العامل كه،
وان غفلمت عىل ثورتمك ومبادهئا السامية ضاع منمك لك يشء،
فكونوا يف املوعد ويف املس توى دوما كام اكن آجدادمك دو اما...

