
  :رحيل الشخصية الوطنية الكردية
  المال عبدالرحمن برزنجي

 
بمشاركة واسعة من قيادة   

وعدد كبير من  ، حزبنا ورفاقنا
تم تشييع جثمان ،أبناء شعبنا 

 المال عبد الرحمن برزنجي 
الذي وافته المنية يوم الخميس ،

في مشفى  ٢٠٠٩-١٠- ١٥
بعد صراعٍ  ،البيروني بدمشق

  . انمرير مع مرض السرط
في قرية خزنة التابعة لمدينة  المال عبد الرحمنولد   

ودرس اللغة العربية والفقه  ؛١٩٣٨القامشلي عام 
أمثال  ، اإلسالمي على يد مجموعة من علماء الجزيرة

  .حتى نال اإلجازة  ،المال أحمد بالو رحمه اهللا
انتسب إلى صفوف الحركة الوطنية الكردية في ريعان   

 عدداًاالستدعاءات األمنية إلى االعتقال  ووتعرض  ؛شبابه
بتهمة مساعدته للبيشمركة في كردستان  ،من المرات

منذ عام  جمعاية أصبح إماماً وخطيباً لقرية.... العراق
  . وحتى رحيله ١٩٨٣

ائه استدعي عدد من المرات إلى الفروع األمنية بتهمة إلق  
تجمع كل ودعوته للناس لل؛ لخطبة الجمعة باللغة الكردية

عام من خالل مئذنة المسجد حداداً على أرواح شهداء 
  . حتى لقب بمال حلبجة ؛حلبجة 

 ،تعرض لعملية اختطاف وتعذيب من قبل جهة مجهولة  
نقل على أثرها إلى مشفى األسد الجامعي حيث أجريت له 

وأكمل مسيرته لية في القلب تماثل بعدها للشفاء؛ عم
 ،أشهر بمرض السرطانإلى أن أصيب قبل  ،النضالية

لتنته حياته المليئة بالنضال الدؤوب في خدمة القضية 
 .الكردية العادلة

باسم حزبنا نتقدم إلى عائلة الراحل وإلى العائلة   
 ،المال برزنجيبأحر آيات العزاء على رحيل  ،البرزنجية

  .الذي كان في رحيله خسارة لكل أبناء شعبنا الكردي
  

  : من نشاطات منظمة دمشق
و بمشاركة  ،أقامت منظمة دمشق في دمشق وريفها   

 ،رفاقنا الطلبة ومنظمة المرأة عدداً من الندوات واألمسيات
الذين أغنوا الندوة  ، حضرها عدد كبير من أبنائنا الكرد

وقد تضمنت الندوات المقامة  ، بمالحظاتهم وآرائهم القيمة
  :األفكار والمواضيع التالية

  .ول دور األسرة في المجتمع ندوة اجتماعية ح #
ندوة ثقافية حول أهم االنتفاضات والثورات في # 

  . كردستان تركيا
ندوة حول الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي # 

  .الراهن 
ثقافية تاريخية بمناسبة ذكرى حريق سينما  ندوة# 

  . عامودة
  . أمسية شعرية  ألقيت فيها عدد من القصائد الشعرية# 
  .ة ثقافية حول حقوق اإلنسانندو# 

  ندوة صحية في حلب
في أواخر تشرين األول نظمت لجنة األمسيات الثقافية   

ارب العشرين من األخوة بحلب ندوة صحية بحضور ما يق
محاضرة بعنوان  أخصائي، ألقى فيها طبيب المواطنين

موضحاً فيها تعريف المرض ) احتشاء عضل القلب(
، كما أغناها بشروحات شفهية هأسبابه وأعراضه ونتائجو

وإجابات واضحة عن أسئلة الحضور لما فيها من رفع 
 .صحي ونشر للثقافة الصحية السليمةلمستوى الوعي ال

  
 ؟؟؟؟!!!!لمرافق العامة في قصص قصيرة جداا

  ذبابة من أعالف القامشلي تقتحم دور المواطنين؟؟ -
  منذ عدة أشهر يعاني أهالي حارات جرنك وميسلون  

من حشرة تشبه    وقناة السويس والعنترية من اقتحام أفواج
، وحمراءة اللون لبيوتهم الذبابة ولكنها أصغر حجماً

   تصيب أنهاالى  فةإضا ،لمونتهم وطعامهم وتسبب تلوثاً
وحكة دائمة وعند السؤال تبين ان   الجسم بحساسية
  عالف المكدسة والتي أصيبت بالعفونةمصدرها هي األ

في مركز أعالف القامشلي حيث ان اإلهمال وعدم رش 
غم ان المبيدات هي وراء تواجد وتكاثر هذه الحشرة ور

رك األمر ولكن ذلك لم اتد مؤسسة األعالف حاولت مؤخرا
  .ينفع وما زال األهالي يعانون من غزو هذه الحشرات

  
  !!اء يتهالكمشفى القامشلي الوطني بن-  
بالرغم من حداثة بناء المشفى الوطني بالقامشلي وكونه   

لكل المواطنين نظرا لما تقدمه من خدمات  هاماً مكسباً
وخاصة لذوي الدخل المحدود في المعالجة واآلستشفاء فإن 
  مجرد زيارة عابرة لمريض تكفي لترثي حال المشفى

وحتى  الغرف مثال قد سقط األسمنت فأبواب الكثير من
 إغالقهابعض قطع البلوك من حولها وأصبح من الصعوبة 

في المشفى ليس باإلمكان    دورات المياهبعض و ،وفتحها
ما اضطر أحد للدخول فعليه ان يتحمل الماء  وإذا ،دخولها

الذي يتساقط عليه من سقف دوراتها مع ما يحمله من 
له المشفى  يتعرضغيض من فيض ما  اأوساخ ووباء وهذ

  .أعين القائمين عليه مهالك أمامن ت
  

  بحاجة الى ترميم منطقة آليان والمالكية-طريق القامشلي
  لربط  كان للطريق الذي تم أنشاؤه من قبل وزارة النفط  

في المنطقة مع بعضها قبل ما يقارب   النفط وآبارمحطات 
العقدين أهمية كبيرة لسكان منطقة آليان والمالكية وعموم 

حيث ربط معظم قرى المنطقة مع بعضها    أهالي المنطقة
البعض ومع مدن المحافظة وكان وما زال له أثر بالغ في 
سهولة ويسر المواصالت ولكن ونتيجة لإلهمال وعدم قيام 

 اًأجزاءفإن   هذا الطريق وترميمه بإصالحالجهات المعنية 
وعلى طول الطريق قد تعرضت   كبيرة من اإلسفلت

والعميقة هي الصفة  ةالكثير فرحوأضحت ال   للتشققات
 والعباراتالبارزة لهذا الطريق وان طرفي الجسور 

مالئما لحوادث السير  االمتعددة فيه أصبحت مكان
من الضرورات التي  وإصالحه  وأصبحت الحاجة لترميمه

  .ال تحتمل التأجيل فهل من مجيب

   ٤       شؤون المناطق    )            ١٩٦(العدد                      YEKÎTÎ  الوحـــدة


