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 أيها إلاخوة و ألاخوات،

املتواضع  ا الحفل البسيطهذ أسدي لكم جميعا مشاعر الشكر و العرفان على تفضلكم بحضور  ءبادئ ذي بد 

 ردنا تنظيمه ألذي ا
 
 55جويلية الذي يحتفل به الشعب الجزائري اليوم في الذكرى الـ  5ر يوم تخليدا لهذا اليوم ألاغ

 .و الشباب و ما أعظم الشباب الجزائري  الاستقاللو هو يوم  لالستقالل

ام في التاريخ املعاصر لألا اجمل  2591جويلية  5لقد كان يوم  ية و الانعتاق في كنف يرمز إلى الحر   ألنهشعبنا ألابي  ي 

ة بين ألامم و الشعوب روز الجزائر  بإعادة السيادة الوطنية و 
 
، و من و التعاون الصداقة  ومتر الفتية كدولة مستقل

 ة بما ترمزيقيم التمسك بالهو  سنة 231على مدى  لالستعماربرزتها مقاومة الشعب الجزائري بين القيم النبيلة التي أ

، و كذا حقية القضيةباإليمان، إيمان القضية و أ التشبثو كذا  تقاليدو إليه من عقيدة دينية و شخصية و تراث 

 ا يمبم الصبر
 
 .ص من هيمنة املحتل  ثله من تضحيات جسام في سبيل هللا و الوطن و سبيل التخل

 ب ألاخرى التي كانت خاضعة تحت نيرو لقد كان الكفاح املجيد الذي كان لزاما على شعبنا ان يخوضه قدوة بالشعو 

ص من الاستعمار
 
ل بقوته املثالية في تحقيق مسار التخل نسانيته، او بفضل نقاء مبادئه  و  الاستعمار، إذ أنه عج 

في أسيا و أوروبا، ناهيك على الشعوب العربية التي ن يستعطف الكثير من الشعوب أاستطاع الشعب الجزائري 

مكم جميعا ألاصدقاء البلجيكيين الحاضرين هنا أن أحيي باسو أود  ، قالبا  واملحن قلبا  و تشاطرنا كانت تؤازرنا 

ا و معنويا و سياسيا في مد أبد يد العون للثورة الجزائرية و سنظل  معنا و هم يمثلون الشرفاء الذين ساهموا مادي 

 .الدهر مدينين إليهم بما قدموا لشعبنا في أحلك ظروف تاريخ الجزائر

حترامنا و تقديرنا ابطال الحاضرين معنا في هذه املناسبة الجميلة ألؤكد على كما أنني ال يمكن أن أنس ى املجاهدين ألا 

 .العظيمين لهم و امتناننا بما قدموه من أجل أن تحيا الجزائر

 

 


