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العدد 2093 :

بطايق
للبيع...بطايق

تشيع هذه االيام في المجتمع
البغدادي دعاي���ة بيع البطاقة
االنتخابي���ة  ،وهناك من يحذر
الناس م���ن مغبة االمر مدعيا
ان الحال اذا وصل الى ما هو
عليه  ،فس���وف تح���ل كارثة
بالبلد وتحص���ل امور ال يحمد
عقباه���ا  .وهذا ال���كالم غير
صحيح وال دقي���ق وتروج له
جهات حكومي���ة تريد ذلك ان
توصل رس���الة الى المواطن ،
والى الرأي الع���ام بأن بعض
دول الجوار هي التي تقوم بهذا
العمل بهدف افشال االنتخابات
وزعزعة االس���تقرار وسقوط
الديمقراطية الفتية في العراق
 ،وبالتال���ي احب���اط العملي���ة
السياسية التي تجري بالعراق

كذبة
نيسان

داود سلمان الكعبي

 .وهذا بح���د ذاته ضحك على
الذقون الن العملية السياسية
من اساس���ها فاشلة اذ ال تزال
االطراف السياس���ية تتصارع
فيما بينها  ،فمثال االكراد تجر
من ط���رف والمركز يجر من
الطرف اآلخ���ر مثل لعبة جرة
الحب���ل تماما  .وه���ذا التناحر
والتخاص���م دال على الفش���ل
الذريع التي منيت فيه الحكومة
وه���و دال ايض���ا عل���ى عدم
نض���وج العملية السياس���ية ،
وان الناخب الذي جاء بهؤالء
الساس���ة قد ارتك���ب جرما ال
يغتفر له حي���ث انتخب اناس
ليس اهال للثقة وال يفهون من
المسؤولية الوطنية اال السرقة
والخمط والفساد والمحسوبية
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 ،وه���ذا م���ا يعرف���ه القاصي
والدان���ي  .والي���وم ه���ؤالء
الفاشلين يريدون عزف نفس
االسطوانة المشروخة  ،الشيعة
يخوفون الش���يعة من السنة ،
والس���نة يخوفون الس���نة من
الش���يعة ( ،جاك الواوي جاء
الذي���ب)  .والس���ذج والجهلة
من كلت���ا الجهتي���ن مصدقين
هذه المس���رحية ذات الفصول
الطويلة  ،حتى ضحكت علينا
اطراف كثيرة بقولها انكم لستم
اهال للحكم ؟! .يشيعون دعاية
بيع البطاقة االنتخابية ليغطوا
على فشلهم الذريع  ،وصاحب
هذه الس���طور يتحدى الجميع
ان يثبتوا ذلك بالدليل القاطع ،
ويأتوننا بنموذج واحد بعرض

دعاية انتخابية من نوع اخر!..؟

مواطن واحد او اكثر بانه باع
بطاقته وقبض الثمن  .واخبار
الدعاي���ة متضاربة احدهم قال
ان سعر البطاقة الواحدة مئتين
دوالر  ،وآخر قال ان البطاقة
تباع بخمس���مائة الف دينار ،
وثال���ث قال  :ال  ،ان الس���عر
الحقيقي سبعمائة الف  ،ورابع
بالغ وقال  :ان الس���عر االخير
 ،وبحس���ب بورص���ة الكذب
والتدليس والدعاية المغرضة
 ،هو ثمانمائة وخمسون الف
دينار تقبضها كاش ( ،وفوكاها
بوسة )  .الم يكفي اننا نصدق
ونتأثر ب���اي دعاية  ،ونصدق
كذبة نيس���ان  ،لماذا نثق بكل
شيء تقوله الساسة  ،كأنه {
قرآن عربي مبين } وال نصدق
بانه { اس���اطير االولين } كما
عب���ر القرآن الكري���م  .هنالك
جهات تسمى الطابور الخامس
هدفها نش���ر الدعاية والكذب
الحكومي  ،وهو ما ش���اء اهلل
بلية حسد ما ش���اء اهلل  ،كما
تقول زهور حس���ين  ،وعلى
رأي عزيز عل���ي  :يا جماعة
والنبي ش���لون عدنا بستان .
ش���لون عدنا ساس���ة انخليهم
على الجرح  .وآخر كذبة لهم
هي بيع البطايق  ...من عنده
بطايق عتيكة للبيع  ...بطايق
....بطاي���ق ...بطايق نفط ....
بطايق انتخاب���ات  .من عنده
زايد ...ذب زايد تربح زايد ...
ورحم اهلل آل نهيان زايد .

فاروق الجنابي

اعترض����ت الحيوانات على اس����تخدام
جلودها بع����د الدباغه في صناعة احذيه
عس����كريه تس����مى( البس����طال) والذي
يس����تخدمه الجندي في الح����روب التي
تؤدي الى قتل البشر ،واعتبرت ان هذا
االستخدام يجعل الحيوانات مساهمه في
جريمة القتل الجماعي خالل الحروب.ا
في احد مخازن المعامل التي تصنع هذا
النوع من االحذيه ،واقصد(البس����طال)
،كان هناك جلود مدبوغه ومس����تورده
من الخارج ،اتفقت هذه الجلود ان تثور
على اصح����اب المعمل وتغي����ر انتاجها
الى انواع اخ����رى من االحذيه لتفيد بها
البشر،على ان تنفذ هذه العمليه مساء»
بعد الدوام االعتيادي للمعمل ولكي
تفاجئ صاحب المعمل باليوم التالي
بانتاجها الجديد.ا
اجتمع����ت الجل����ود المدبوغه في
الوقت المحدد وق����ررت صناعة
احذي����ه (ابو القيط����ان ،القبغلي،
كعب عالي ،فالت،وبوت) ،بدأت
العملي����ه ب����كل سالس����ه ،ولكن
فج����أة» اخذ ت بع����ض الجلود
تعترض عل����ى انتاجها وادعت
بان الكميه المصنعه من النوع
التي اختصت به قليل مقارنة»
بعدد االشخاص الذين يرغبون
هذا النوع م����ن الحذاء.وبعد
مداوالت حاس����مه،تقرر ان
تقس����م صناعة االحذيه الى
حصص حسب الحاجه ،ومن
هذا االتف����اق ظهرمصطلح
(المحاصص����ه) ال����ذي
يس����تخدم اليوم في حياتنا السياس����يه.

المراش����قات ف����ي المجال����س عند عدم
االتفاق على موضوع ما.
جاء صاح����ب المعمل صباح����ا» فرأى
العج����ب العج����اب وانبه����ر باالحذي����ه
المصنعه ،ولم يصدق عينيه فذهب الى
شركائه في العمليه (السياسيه) عفوا»
العمليه الصناعيه واخبرهم بالموضوع
،فل����م يصدقه اح����د ووصف����وه بالكذاب
،وكان ذلك في اليوم االول من نيس����ان
من تلك السنه ،ومنذ ذلك الوقت يستذكر
الناس ذلك اليوم ويطلقون فيه الكذبات
البريئه وس����ميت (كذبة نيس����ان) ،وفي
هذه السنه عندنا كذبه كبيره متداوله في
الشارع العراقي يطلق عليها مصطلح (
االنتخابات) فإحذر منها النها كذبه كبيره
ال يريد لها الدباغون ان تصنع!!!!!!!!

وبالرغ����م من ه����ذا االتف����اق المرحلي
بدأت تظهر خالل التصنيع مش����اكل بين
مجموعات الجلود  .كان الجميع مهتمين
بانجاز وجبة التصنيع لالحذيه قبل الفجر
وقبل ان يفتتح المعمل من قبل اصحابه
،ولك����ن بدأت المش����اكل تتفاق����م بينهم
وظهرت مبادرات كثي����ره ولكنها كانت
عقيمه وغي����ر قابله للتنفيذ .كانت هناك
مجموعه من الجلود مدبوغه في امريكا
اقترحت عليهم االتفاق على تصنيع نوع
واحد من االحذيه لحل المش����كله باسرع
وق����ت ،وفعال» كان هن����اك اتفاق حول
صناعةالحذاء( القبغلي) كحل وسط النه
سهل االس����تخدام وخاصة» عند دخول
دور العب����اده او خ��ل�ال الصالة او خالل

اإلنتخابات المح ِلية التركية  ..والعراق
ٌ
مليئة باإلنتخاب���ات َ ،
فقبل يومَين َج َر ْت
أنها أيا ٌم
اإلنتخابات البلدية في ُتركيا وكذلك في فرنس���ا ..
وإذا ْ
وليس لها أي ِعالق ٍة بنا ،
كانت فرنسا بعيدة
َ
في العراق  ،ف���أن نتائج اإلنتخابات التركية  ،لها
ُباش���ر وكبير  ،علينا وكذلك على سوريا .
تأثي ٌر م ِ
وأدناه بعض المالحظات :
* أثب َت ْت نتائج اإلنتخابات البلدية في ُتركيا  ،ان «
ْ
َحك  ،في إتجاهات
اآليديولوجيا «
ليس���ت هي الم َ
ال���رأي الع���ام  ،وال حتى « بعض « الفس���اد في
قس���م من
الجزئ���ي على
اإلدارة  ،وال التضيي���ق ُ
ٍ
الحري���ات  ..ب���ل األهم من ذلك ُكل���ه  :اإلنتعاش
ُ
وتحس���ن الحالة المعاش���ية ألغلبية
اإلقتص���ادي
ُ
الن���اس  .والدليل  ،ان « أردوغ���ان « فاز فوزاً
واضح���اً  ،رغم أنه حكم ل  12س���نة متوالية «
علماً انه لم يس���بق ألي أح���د أن حكم هذه المدة
الطويل���ة في تركي���ا الحديثة  ،وف���از بعدها في
اإلنتخاب���ات «  .لق���د هيأ أردوغ���ان األرضية ،
لترشيح نفس���ه لمنصب رئيس الجمهورية  ،بعد
َرة األولى التي سي َ
ُ
ُنتخب
أش���ه ٍر قليلة ( وهي الم َ
بها رئيس الجمهورية إنتخاباً مُباشراً  ،وسيكون

بصالحيات كبيرة  ،بعد تعديل الدس���تور )  .ومن
المتوق���ع ان يف���وز أردوغان بالمنص���ب  .وهذا
يعني  ،ببس���اطة  ،ان « حزب العدالة والتنمية «
الذي هو ٌ ،
فرع مُهم من التنظيم ال َدولي لإلخوان
المسلمين  ،سوف يظل يحكم تركيا خالل السنوات
القادمة  ..بما يحمل ذلك من تداعيات على الوضع
في العراق وسوريا .
* فتركي���ا أردوغان  ،ضد نظام بش���ار األس���د ،
وداعم���ة للمُعارض���ة  ،وع���راق « المالك���ي «
مُس���ان ٌد لألسد وضد المُعارضة  ،وأقليم كردستان
« البارزاني « يصط���ف مع أردوغان في الملف
يتالعب بورقة نفط أقليم
الس���وري !  .أردوغان
ُ
ليس
كردس���تان « وي���درك تمام���اً  ،ان األقليم َ
عن���د ُه ٌ
عبر ُتركيا !
منفذ آخر لتصريف نفط��� ِه إال َ
ً
«  ،فيضغ���ط على بغداد وأربيل مع���ا  ،من اجل
جانب آخ���ر  ..فأن « حزب
مصالح��� ِه !  * .من
ٍ
الس�ل�ام والديمقراطي���ة « الكردي ف���ي تركيا ،
الرديف لح���زب العمال الكردس���تاني  ،فاز فوزاً
صريحاً وكبيراً  ،ف���ي الغالبية العظمى من المدن
َ
أس���كت األصوات التي
الكردية  .وبهذا يكون قد

امين يونس

ْ
ْ
إنخفضت  ،بل َ
تبين
كانت ّتدعي  ،ان ش���عبيته قد
ان ُه المُمثِل الرئيس���ي ل ُكرد ُتركيا  .حزب الس�ل�ام
ه���ذا  ،له عالقات ممتازة  ،م���ع « حزب اإلتحاد
الديمقراطي « الس���وري « الذي هو أيضاً رديف
لحزب العمال الكردس���تاني ! «  ،وحزب اإلتحاد
الديمقراطي  ،الس���وري  ،يس���يطر عملياً  ،على
الكثير من المناطق الكردية في سوريا  ،ويحكمها
ذاتي���اً  .عالقة الحزب الديمقراط���ي « البارزاني
« س���يئة تماماً  ،مع حزب اإلتح���اد الديمقراطي
الس���وري  ..وبالتالي  ،ينعكس ذلك أيضاً  ،على
عالقة الح���زب الديمقراطي  ،مع حزب الس�ل�ام
الكردي في تركيا ! .
* أردوغان وحزب العمال الكردس���تاني بمختلف
مسمياته  ،إنخرطا في « عملية السالم « منذ أكثر
بإجراءات بطيئة من الحكومة
من س���نة  ..ولكن
ٍ
 .واآلن بعد اإلنتخابات البلدية  ،وال سيما بعد ان
تجري اإلنتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد ُ
أشهر
 ..فم���ن المتوقع  ،ان يق���وم أردوغان بخطوات
أكثر جدي���ة  ( ..بل ُربما يتحالف حزب الس�ل�ام
والديمقراطية الكردي  ،مع حزب أردوغان  ،في

البرلمان القادم  ،من اجل تسريع عملية السالم ،
إذ أرى ان ال ُك���رد في تركيا  ،اليوم  ،ليس أمامهم
ُ
للتفاهم مع���ه  ،حيث ان حزب
غير أردوغ���ان ،
الش���عب الجمهوري األتاتوركي الليبرالي وحزب
الحرك���ة القومية التركي المتط���رف  ،اليعترفان
ً
أصال !)  .وإذا ح���دث ذلك  ،فربما تتبدل
بال ُك���رد
المعادالت التركية الكردية  ،بما في ذلك  ،ش���كل
العالقة بي���ن أردوغ���ان والح���زب الديمقراطي
الكردستاني « البارزاني « أيضاً .
ْ
ُ
تحتضن
مازال���ت الحكومة التركية ،
* عراقياً ..
« طارق الهاش���مي « المطل���وب والمحكوم في
بغداد  .تركيا تحمي وتدعم العديد من الشخصيات
العراقية المعارض���ة والمناوئة للمالكي  .وتركيا
ترعى وتدعم  ،المعارضة الس���ورية المس���لحة

ْ
وافقت
السنية «  .تركيا
والتنظيمات المتطرفة « ُ
على مَد إنب���وب لنقل النفط من أقليم كردس���تان
الى الموان���ئ التركي���ة  ،دون مراجعة الحكومة
اإلتحادية في بغداد ُ .تركيا ُت ّنِس���ق منذ س���نوات
 ،مع أس���امة وأثيل ُ
النجيفيَي���ن  ،في الموصل (
كانت العّراب  ،في مُصالحة ُ
وتركيا ْ
النجيفيَين مع
ال ُكرد وال سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني )
ُ ،تركيا ُ ،ت ّشِجع على إقامة « أقليم نينوى « قريباً
 ،ذاك األقليم الذي س���يبتعد كثيراً  ،عن الحكومة
اإلتحادي���ة في بغداد  ،ويكون قريب���اً من تركيا ،
إقتصادياً وسياسياً .
معظم ما يجري  ،هو إفرازات للصراعات الدولية
واألقليمي���ة  ..وكالعادة  ،يدفع العراقيون بعربهم
و ُكردهم  ،الثمن الغالي  ..لمصلحة الدول الكبيرة
ف���ي المنطقة  :تركي���ا وإي���ران  ،ولفائدة بعض
السياسيين !.
* المالكي يحاول َ ،ش���ق الصف الكردي بصور ٍة
أكبر  ..فت���را ُه يتقرب من « اإلتح���اد الوطني «
ويبتع���د أكثر عن « الحزب الديمقراطي « ( رُبما
بنصيح ٍة من العّراب اإليراني ! )  ،لكن المُش���كلة

قوجه شاوول ...
وحجي احمد آغا...وبيع الرصيف في المزاد العلني!!
بجانب بيت���ي قطع���ة ارض متروكة...
متروكة بمعنى الكلمة...يعلم اهل المدينة
كلهم بأني اح���ق الن���اس بها,,بموجب
حقوق االرتفاق وحق المجاورة تستطيع
البلدية بيعها لي ..مساحة االرض 135
مت���را ولكن واجه���ة االرض عبارة عن
اربع���ة امتار ونص���ف وضلعها الخلفي
عبارة ع���ن ثمانية امت���ار ونصف !!!
وطولها واحد وعشرؤون مترا...الغريب
في امر االرض هذه هو اني تقدمت بطلب
لشراءها من البلدية عام  2005وتقدمت
بالطل���ب الى وزير البلدية انذاك الس���يد
عماد احمد والحق انه التزم القانون في
اجراءه وقراره وارس���ل طلبي للجهات
المعنية االدنى من���ه فقامت تلك بدورها
باحالتي ال���ى جهة ادن���ى منها الجراء
ال�ل�ازم اصولي���ا وهي بدوره���ا احالت
الطل���ب للبلدية في مدينت���ي التي اعلن
مديرها انه سيطلب اجراء كشف ومسح
عليها وقبلها طلب صورة من ال(طابو)
ووصلت���ه الص���ورة ونظر اليه���ا وقال
...ال...مستحيل!!...المساحة هي 173
مت���را ونصف ,,,كيف ابيعه���ا لك؟!انها
ارض مع���دة للس���كنى ؟!!لبناء بيت؟!..
ورجع عن قراره السابق باجراء الكشف
والمس���ح عليها!!...رغم رجاءي منه..
اخ���ذت (فيته)وقس���ت االرض بالملم !!
كانت المساحة ال تتجاوز مائة متر !!!...
غري���ب عجيب!! قدمت طلبا آخر للبلدية
ورفضت تماما ...بعدها باربع س���نوات
قدمت طلب���ا آخر ووافق مدي���ر البلدية
الجديد على اجراء المسح والكشف على
االرض فظه���رت المس���احة بأنها 137
ونصف متر!!!...ظه���ر الحق!!...عدت
وقدم���ت الطلب القديم فرف���ض وطلبوا

تقديم جديد فقدمت وسارت المعاملة في
البدء بش���كل اصولي ولكن وفجأة وحين
وص���ل االمر لرفع طلبي الى الوزارة قام
مدير البلدية الجديد وقال لي ارجوا منك
ان تترك هذه المعاملة وان تصبر لبعض
الوق���ت وس���أجري لك الالزم مس���تقبال
فلم���اذا القلق واالرض ف���ي مكانها ولن
تطي���ر وكل اه���ل هذه المدين���ة يعلمون
بأن���ك االحق بها..س���ألته عن الس���بب
؟..واجابني بأن هنالك مشكلة ما تمنعني
من الموافقة على طلبك !!!...والحق ان
هذا المدير كان رجال مؤدبا جدا وخلوقا
وكان يخ���دم المدينة ب���كل امانة وتفان
وه���و اكم���ل الهندس���ة بعصاميته وهو
مثلي فكالنا منحدري���ن من اصل وطبقة
فقي���رة ولكونه اقدره كثي���را فقد صدقت
كالمه وخشيت ان يمس���ه سؤ ...بعدها
قدمت طلبا آخر بعد سنة من ذلك وايضا
اجري الالزم اصوليا ومس���حت االرض
مجددا وابدت البلدية عدم ممانعتها ولكن
المدير كان خارج المدينة ونائبته وقعت
عن���ه او نيابة عنه ولكني ال احب الغش
ف���زرت المدير بعد عودت���ه وطلبت منه
ان يوق���ع هو الكتاب وم���رة اخرى عاد
ورجان���ي كي اصبر بعد م���ن جديد!!!..
قبل س���نة م���ن االن نق���ل المدير وجاء
جديد وه���ذا االخير قدم الي���ه طلب من
ش���خص آخر لكي يملك���ه االرض !!!..
رجل اشترى ارضا تقع خلف تلك االرض
وبدل ان يبني عليها بيتا وهي في منطقة
سكنية بنى عليها دكاكين واصبح جانب
االرض ه���ي الواجهة واصبحت االرض
المتروك���ة ارض���ا بيننا!!!..هذا االخير
وبعد تقديمه الطلب ايضا اجري له الالزم
وقام باالجراءات س���را دون علمي!!...

الغريب ان المدير الجديد وحين امر بربط
صورة قيد العقار ت���م ربط الطابو ولكن
المس���احة اصبحت  198مت���را !!!...
االرض انتفخت!!!...ولكن الرجل ايضا
له عينين ويعلم جيدا ان االرض صغيرة
المس���احة فكيف تكون المس���احة198
مترا..؟؟!!..فيق���وم بطل���ب تصحي���ح
مساحة فيجرى المسح وتصبح المساحة
هذه المرة  135مترا !!!..وحيث انه ال
يوجد مس���وغ قانوني من جانب الرجل
في طلبه يق���وم المدير الجديد بطلب بيع
االرض في المزاد من رؤس���ائه وكأنني
غير موجود..وحيث ان المدينة صغيرة
والخبر ال يخف���ى فيها فقد علمت باالمر
فراجع���ت العترض ولو ش���فاهة ولكن
المدير الجدي���د رفض االعتراض وايضا
ش���فاها..راجعت مديره الع���ام الذي بدا
عليه الشخصية القوية وتمسكه بالقانون
في تسيير المعامالت للمواطنين ولمست
في���ه العدال���ة التي كنت اش���عر بأنها قد
وضعت في عنقها حبل المشنقة..المدير
الع���ام طلب مني تقدي���م طلب مع المبرر
واالس���اس القانوني الذي استند اليه في
طلبي م���ع خارط���ة االرض ومتعلقاتها
فقدمتها الي���ه وقال بأنه بعد دراس���تها
سيقوم بما يحتمه عليه القانون..ولكني
بدأت اش���عر بأني بدأت اخس���ر معركتي
بعد عشر س���نوات فقمت بمراجعة كتب
القانون ذات العالقة بالموضوع فبدا لي
بأني قد نسيت شيئا هاما ومنذ سنين وانا
في غفلة عنها فلما كش���ف عنها الغطاء
حتى كان بصري حديدا,,,الشارع بجانب
االرض ,,الطري���ق العام!!...عبارة عن
ستة امتار وليس بجانبيه رصيف!!!...
ه���ل هناك ف���ي العال���م كله ش���ارع بال

رصيف؟؟!!..وبمراجع���ة الخرائط تبين
ل���ي بأنه وبعد تخصيص مس���احة ثالثة
امتار للرصيف كما ه���و مطلوب قانونا
فستصبح مساحة االرض حوالي سبعين
مترا فقط !!! وس���تصبح واجهة االرض
عبارة عن متر واحد فقط!!!...هل هناك
ارض ف���ي الدنيا واجهته���ا عبارة عن
متر واحد؟!!..فقط بتخصيص الرصيف
وه���و حق الناس وليس حقي س���تصبح
االرض ارض���ا مثلثة الش���كل!!...اخيرا
علمت س���ر امتناع المهندس السابق او
مدير البلدية السابق عن اجراء المعاملة
لي قبل تسع س���نوات!!...لم يكن هناك

رأس اليوم « بعد غياب الطالباني «
ان اإلتحاد بال ٍ
 .والديمقراطي يحاول عزل المالكي وتركه وحيداً
 ،م���ن خالل إحتضان ُكل م ْ
ُعارض المالكي ،
َ���ن ي ِ
سواء أكان ُسنيا أو شيعياً  ،وبالفعل فأن العشرات
من مناوئي المالكي  ،يُقيمون في أربيل .
................................
نتائج اإلنتخابات البلدية التركية  ،وفوز أردوغان
بها  ،وتأثيراتها على الساحة العراقية  ،تتلخص
في الملفات  :أقليم نينوى الذي ينشط الحديث عنه
م َ
ُؤخراً  /نفط أقليم كردس���تان  /فتح معابر أخرى
بي���ن تركيا واألقليم  /دعم تركيا لمجاميع متطرفة
في س���وريا والعراق  .تركيا  ،لها نهج سياس���ي
بعيد المدى  ،يش���رف عليه مهني���ون بارعون ،
مثل وزير الخارجية  ،أوغلو  ..وأجهزة إقتصادية
ومخابراتية نشيطة وفعالة  ...فماذا يمتلك العراق
 ،ببغ���داده وأربيل���ه  ،بالمُقاب���ل ؟!...*.قوج���ه
ش���اوول..كان ممثل طائفة اليهود في كفري عام
 1921ف���ي المجلس البلدي وعرف عنه النزاهة
ولكن الدولة انذاك لم تسمح له تقلد منصب رئيس
المجلس البلدي فيها بوشاية من السيئين.

عمر الداوودي

رصي���ف والس���بب؟؟!!...ان خارط���ة
المنطقة وضعه شخص اختفى فجأة من
المدينة!!..لسبب ما ...على الفور بادرت
لالتصال بمدير البلدية الجديد وذكرت له
ان الشارع ليس له رصيف وان االرض
التي يروم بيعها في مزاد جزء منه عبارة
ع���ن رصيف!!!!..وان���ه ال يج���وز بيع
الرصيف!!..ات���درون بما اجاب؟؟!!...ال
توجد مش���كلة !!..نبيعها ومن ثم نطلب
م���ن المش���تري ان يعطينا ثالث���ة امتار
كرصيف!!!...اخي لم���اذا هذا؟!...أمن
اجل االضرار بي تتسبب باالضرار للناس
وتمن���ع ةعنهم حق المرور على رصيف

كباقي خلق اهلل وتتسبب باالضرار للدولة
الت���ي نصبتك مديرا امينا على مصالحها
؟؟!!..االرض تقزم���ت اكثر ومن 173
مترا اصبحت س���بعين مت���را وربما اقل
وكأنها قطعة قماش تأثرت بالغس���ل!!..
لعش���ر سنوات كنت ناس���يا انه ال يوجد
رصيف بجانب االرض رغم اني دعست
مرة من س���يارة اصطدمتني في س���اقي
اليس���رى !!!..المدير العام خوش ازلمه
مثلما يقال وعدني بأن يمنح الناس حق
المرور على رصيف كباقي خلق اهلل!!...
اليوم نس���يت االرض واصبحت مهموما
بمس���ألة الرصيف!!..اخشى ان يتم بيع

الرصيف بالم���زاد العام!!...وكل البوادر
التي بدأت تلوح في االفق تقول بأن من
الممكن ج���دا ان يتم بي���ع الرصيف في
المزاد العلني!!!...في كل مرة يتم تغيير
مدير دائرة ما ف���ي مدينتنا يأتون بمدير
جدي���د نكتش���ف المزيد م���ن البالدة في
الجديد !!...مثل قطعة االرض تلك اصبح
الم���دراء يتقزمون اكث���ر فأكثر وتضيق
افق الفهم لديهم اكثر فأكثر !!!...في كل
يوم ازداد اسفا على (قوجه شاوول)*...
الذي ظلمه اهل مدينة كفري قبل تس���عة
عق���ود من اآلن حي���ن قال���وا بحقه(ئه
وجا زانيمان كف���ري كاوله...ئازاى مه
جليسمان قوجه شاوول ه--كفري تهدمت
يوم اصبح قوجه شاوول رئيس المجلس
البلدي فيها)!!!...يجب على اهل كفري
ان يعتذروا من قوجه شاوول كثيرا ألنه
لم يثبت عليه اي س���ؤ كما انه لم تسجل
بحقه ملفات فس���اد...وعلى االقل هو لم
تس���جل بحقه تهمة بي���ع االرصفة!!....
نسير يوما بعد يوم الى المزيد من التقزم
والتقزيم ف���ي الهمم والنفوس ونادرا ما
تجد من احتفظ بحجمه السابق واصبحنا
اليوم نترحم كل يوم على س���ارق الكفن
وعلى قوجه شاوول!!...وعجبي يا دنيا
عجبي؟؟!!...صرن���ا ف���ي زمن يصعب
اقناع المس���ؤول واصبح رأس���ه رأس
حجي احمد آغا في مسألة االقتناع
*...قوجه ش���اوول..كان ممث���ل طائفة
اليه���ود ف���ي كف���ري ع���ام  1921في
المجل���س البلدي وعرف عن���ه النزاهة
ولك���ن الدول���ة انذاك لم تس���مح له تقلد
منص���ب رئي���س المجلس البل���دي فيها
بوشاية من السيئين.

