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صوت . العدل بوابة هو الذي لإلعتدال الطریق مهدوا أن التطرف بریة في یصرخ صوت
و الحضارات حوار بوابة هو الذي لإلنفتاح الطریق مهدوا أن التخلف بریة في یصرخ
مهدوا أن التشرذم و التقوقع بریة في یصرخ صوت ، المجتمع شرائح جمیع و األدیان
الثقة و إحترامهم و اآلخرین محبة إنسان الجدید المجتمع في الجدید اإلنسان لوالدة الطریق
اإلنحباس لیس و بالمستقبل اإلشتغال و الحداثة مجتمع اإلرتقاء و التطور مجتمع في بهم
مرحلة من الحضارة مرحلة إلى البداوة مرحلة من اإلنتقال إنه المالضي سرادیب في
العصر روح تقمص إلى السلفي البفكر دهالیز في العیش المواطنیة.من مرحلة إلى الطائفیة
ثانویة أساتذة من ثلة كنا 1970 سنة .في المهیب العلمانیة و العقالنیة موكب في السیر و
ال و التفكبر فن طالبكم علموا لنا قال یومها المختارة. في جنبالط كمال المعلم زرنا بعقلین
أوراق على یتقیأونها و یجترونها ثم ذاكرتهم في المعلومات یختزنون متلقنین منهم تجعلوا
فن علموهم . جدیدة أفكارًا منها یستنتجوا و المعلومات یحللوا كیف علموهم . اإلمتحانات
لنا قال یومها . اإلبداع و بالخلق إال باهللا یتشبه أن یستطیع ال فاإلنسان اإلبداع و الخلق
و یقینیة العقل فحقائق غرائزهم و بعواطفهم تمسكوهم ال و بعقولهم الناس أمسكوا أیضًا
الغلبة تكون ان فیجب الغریزة و العاطفة مع العقل تصارع إذا و ضبابیة العواطف أحاسیس
بعد و الیوم نحن . خاسرة تجارة فهذه العواطف بنحاس العقل ذهب تبادلوا ال للعقل. دائمًا
علموا المعلم. لنا قاله ما المدارس و الجامعات عن المسؤولین مسامع على نعید سنة أربعین
یحاور و یناقش كیف علموه متلقنًا. كائنًا لیس و عاقل كائن فاإلنسان ، التفكیر فن الناس
و بالوعي ، غیره عن تمیزه فكر بصمة له یكون كیف علموه المستقلة. شخصیته ویبني
أن نستطیع فقط الحریة و بالوعي العدل و الكفایة مجتمع نبین أن نستطیع فقط الحریة

البحر.المحیط مع النهر یتواصل كما المطلقة الحقیقة أهللا مع نتواصل
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للـشكر اِلشـعر أیـا لسـانـًا أعرنـي
شـعري مـن كنـت فال شـكرًا تـطق لـم إن و

كـثیرة حـقوقـًا ( للخریـبة ) فـإن
األمـر فـي عنـي شـعر یـا فـنب علـّي

مـعجبًا المكارم درس بـها قـرأت
حـّر خـلق ذي الـنفس كـبیر بـكل

صیتهم طار األلى العرب من الستم
الـصقر طـائـر تـحته یبقى حیث إلى

ماجد نهضة الـتوحید إلى نهضتم
الـفخر حـلبة فـي سـباقون غـطاریف
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