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D'après un document sonore authentique

أهاًل وسهاًل ومرحباً كيف حالكم بادئ البدء نحمد الله سبحانه وتعاىل الذي جمعنا بكم مرة أخرى عىل 

هذه األرض املباركة ونسأله سبحانه وتعاىل أن تستمر هذه اللقاءات ألعوام عديدة قادمة إن شاء الله 

يف الحقيقة لدي كلمة صغرية أود أن أقولها وهي تتعلق بأمر ال يريحني أن أتكلم فيه لكن أجد من 

الواجب عيل أن أتحدث فيه أال وهو ما يحدث عىل طرقاتنا هذه املسألة أصبحت يف الحقيقة يجب أن 

تهم الجميع فاستعامل السيارات بالطريقة غري السليمة بهذه الطرقات الرسيعة ويف غري الرسيعة من 

مختلف رشائح املجتمع ال نقول رشيحة واحدة يف هذا املجتمع ولكن وهذه أمر ال شك أنه أمر مزعج 

وأمر مقلق فهذه األرواح التي تزهق بهذه الطريقة نحن نؤمن أن املوت الحياة واملوت هي بيد الله 

سبحانه وتعاىل لكن يف نفس الوقت أنه سبحانه وتعاىل أمرنا أال نلقي بأيدينا إىل التهلكة الذي يتوفاه الله 

ذلك أمر الله لكن أن يبقى عىل قيد الحياة وهو معوق وبحالة تصبح عالة عىل نفسه وعىل أهله وعىل 

مجتمعه هذا أمر ال بد أن نتكاتف جميعاً ونعي هذه املسألة ولتكن حديثنا يف مجالسنا وحديث األرس 

بني بعِضها حتى نحد من هذه الظاهرة التي ال شك أنها هي رضيبة ملا يسمى بالتقدم والنمو والتحرض 

ولكل يشء رضيبة ولكن هذه الرضيبة يجب أن ال متر مر الكرام والجهات املعنية بهذا الشأن وخاصة يف 

الجانب الذي هو تعنى به رشطة عامن السلطانية أعتقد أنها قامئة بواجبها وقامئة بالتوعية وسوف تكون 

أكرث ولديها تعليامت يعني تكثف من توعية املجتمع بهذه الظاهرة غري املرغوبة والتي يجب أن نحد منها 

قدر اإلمكان فعندما نجد ونرى ملاذا تحدث هذه األمور نجد أسباباً كثرية ال شك لكن العنرص البرشي هو 

العنرص األسايس فيها إهامل أحياناً ملركبته إهامل أيضاً ........... الالمباالة يريد أن يصل برسعة إىل نقطة 

معينة فاألفضل أن يصل بسالمة وال يصل محمول )محموالً( عىل ...................... أو أن ينتهي به األمر يف 

قسم الطوارئ يف املستشفيات أنا أضع هذا األمر بهذه الصورة وأوجه الجميع إىل أن يكون هذا األمر محل 

اهتامم كبري كبري كبري جداً وال شك أن كل رشائح املجتمع تستمع إىل ما أقوله اليوم من هذا املكان املبارك 

هذه أعتقد من األمور التي ال يزال يعاين منها املجتمع العامين أما األمور األخرى فنحمد الله سبحانه 

وتعاىل فاملجتمع العامين عىل مستوى جيد من الوعي والثقافة واملعرفة باألمور ويسري بخطى ثابتة وحثيثة 

نحو التقدم والنمو واالزدهار ونسأل الله سبحانه وتعاىل لنا جميعاً العفو والعافية هذا ما لدي

كلمة للسلطان قابوس سلطان عامن يف منطقة الباطنة يف الثامنينات أو التسعينات




