
  تكريم الطالب الناجحين
  
قامت منظمات حزبنا في مدينة حلب والرقة ومنطقة     

عفرين وقراها بزيارة الطالب الناجحين في الشهادتين 
اإلعدادية والثانوية وأهاليهم ، ونظمت بعض األمسيات 

شاباً وشابة / ١١٢٥/االحتفالية ألجل تكريم ما يقارب 
هم في تحصيل وقدمت لهم هدايا رمزية تقديراً لجهود

العلم والمعرفة وتشجيعاً لهم على متابعة هذه المسيرة 
النيرة التي تقي اإلنسان من شرور التخلف والجهل ، 
وقد القى هذا التقدير الذي أصبح تقليداً سنوياً استحسان 
األهل وشكرهم ، وركز ممثلي المنظمات على أجواء 

لعلوم المحبة واأللفة وتعلم اللغة الكردية إلى جانب ا
  .األخرى

  
  مدرسة المتفوقين بحلب

  
أربعمائة / ٤٠٠/تقدم ما يقارب  ٢٠٠٨نهاية شهر آب   

طالب ناجح في الشهادة اإلعدادية ونال ما اليقل عن 
درجة من المجموع العام ، إلى اختبار القبول / ٢٨٠/

في مدرسة المتفوقين الوحيدة بحلب ألجل تسجيل عدد 
النتائج تفاجئ البعض  محدد منهم فيها ، ولدى إعالن

بعدم قبولهم نتيجة حصولهم على درجات أقل في 
االختبار رغم ارتفاع معدالتهم في الشهادة ، مما خلق 
لديهم شعوراً بالخيبة وشكل امتعاضاً وتشكيكاً في 

  . نفوسهم
إن هذا االختبار الذي يجرى بعد ما يقارب الشهرين   

تحديد من االمتحان األساسي ال معنى له من حيث 
مستوى الطالب ويفتح المجال للتالعب والتدخل ومراعاة 
المحسوبيات ، واألفضل هو إجراء مفاضلة للطالب 
المتقدمين واختيار العدد المطلوب بدءاً من أعلى 

  .الدرجات إنصافاً لهم ومنعاً للتمييز
 
  

 :من نشاطات منظمة دمشق لشهر أيلول
   ندوتان واحدة في دمشق وأخرى في ريفها

  
أقامت منظمة دمشق لحزبنا ندوة سياسية         •

حضرها عدد من رفاقنا وأصدقائنا من الطلبة الكرد في 
جامعة دمشق حيث توقف فيها الرفيق المحاضر على 
آخر المستجدات والمتغيرات السياسية وقد أغنى 

   الحضور الندوة بأسئلتهم وتعقيباتهم القيمة
ى في ريف دمشق كما أقامت منظمتنا ندوة أخر        •

تحدث فيها الرفيق المحاضر عن الوضع السياسي في 
سورية وآخر المستجدات على الساحة الوطنية السورية 

  ووضع الحركة الكردية في سوريا 
وقد حضر الندوة عدد من أصدقائنا ومؤيدي حزبنا   

  . وأغنوا الندوة بتساؤالتهم ومالحظاتهم القيمة

  :دمشقأخبار األمسيات الكردية في 
  
أقامت لجنة االمسيات الكردية في دمشق األمسية   

الرابعة والسبعين من االمسيات الكردية وذلك في الليلة 
السادسة والعشرين من شهر رمضان المبارك 
واستضافت هذه المرة الشاعرة االستاذة نسرين تيلو 

   :حيث أغنت األمسية بباقة من القصص القصيرة هي 
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هذا وقد حضر األمسية عدد من السادة المهتمين   
   .بالشأن الثقافي وأغنوا األمسية بمالحظاتهم وانتقاداتهم

الجدير بالذكر أن األستاذة نسرين شاعرة وكاتبة للقصة 
باإلضافة لكتابة المقاالت المتنوعة في الصحف 

ين العربية والمجالت والمواقع األلكترونية الكردية باللغت
  والكردية

  
  أحكام جائرة بحق خمسين كرديا بدمشق

  
جديدة لمحاكمة خمسين كرديا  جرت اليوم وقائع جلسة  

امام قاضي الفرد العسكري االول بدمشق في جلسة 
على خلفية المظاهرة االحتجاجية على ،طلقاء  علنية

في ظروف  مقتل الشيخ الضحية معشوق الخزنوي
  ، ٢٠٠٥غامضة عام 

االول بدمشق من    وقد اصدر قاضي الفرد العسكري   
 : النتيجة القرار التالي حيث

اسقاط دعوة الحق العام من جرم ذم إدارات الدولة  
الرئاسي الذي صدر عام  وإثارة الشغب لشمولها بالعفو

والحكم على الجميع بالحبس ستة اشهر من جرم ٢٠٠٧
بات عقو  ٣٠٧الطائفية حسب المادة  إثارة النعرات

 سوري وخفضت العقوبة الى اربعة اشهر بالنسبة لمن
حضر إحدى جلسات المحاكمة وحساب مدة توقيفهم من 

بالنقض خالل ثالثين  مدة العقوبة قرارا قابال للطعن
وجاهيا أو    بحقهم  الحكم  صدر  للذين  يوميا بالنسبة

  الحكم  للذين صدر  الوجاهي وقابال لالعتراض بمثابة
  اغياب   بحقهم

إبراهيم  –وقد حضر الجلسة المحامون خليل معتوق    
وممثلون عن السفارات األمريكية  فائق حويجة –حكيم 

  واأللمانية و الفرنسية ولم يحضر عن منظمات حقوق
  سوى الزميلة هرفين اوسي ممثلة  السورية  اإلنسان

كما حضر كل  . اإلنسان  لحقوق  الكردية  اللجنة  عن
 الساتذة خليل معتوق وابراهيم حكيم وفائقمن المحامين ا

  حويجة
إننا في اللجنة الكردية لحقوق االنسان ندين استمرار   

المدنيين امام المحاكم العسكرية  محاكمة المواطنين
 كون المحكومين مارسوا، ونعتبر ان هذه االحكام جائرة
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حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي 
نطالب السلطات السورية  كما. قوق اإلنسانتتعلق بح

 بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب
الصالحيات االستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا 

وقانونا ونبدي قلقنا البالغ  لحالة الطوارئ الباطلة دستورا
 من استمرار هذه اآلليات التي تمارس في القضاء و التي

ت واضحة على عدم استقالليته و حياديته و تحمل دالال
واالمنية، مما يشكل استمرارا  تبعيته لألجهزة التنفيذية

 في انتهاك السلطة السورية للحريات األساسية واستقالل
القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق 

وقعت وصادقت  الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان التي
يةكما نؤكد بان هذه المحاكمة عليها الحكومة السور
واطالة مدتها عبئاً وعقوبة اضافية  حملت في مجرياتها

 بسبب نقلها من القامشلي الى دمشق مما أضر اشد
 .   الضرر بالمحكومين

  ١٤/٩/٢٠٠٨دمشق 
  لحقوق اإلنسان المكتب اإلعالمي للجنة الكردية     

 
  لقاء مع المتفوق على مستوى سوريا

  في آلة الطنبور
  الطالب آياز عبد الرزاق حج قاسم من عامودا

  
بداية نقول لك 
ألف مبروك 
على هذا التفوق 

  والنجاح 
الطالب  - ١س

آياز هل لك أن 
تعرفنا بنفسك 

بطاقتك (
  ؟   ) الشخصية 

اسمي آياز عبد الرزاق حج قاسم تولد عامودا  -١ج
الصف السادس االبتدائي، مدرسة عمار بن ياسر،  ١٩٩٦

  . صف السابع إعدادية سليم السيدونجحت إلى ال
  ما هو شعورك بهذا النجاح الذي حققته ؟ - ٢س
شعرت بفرحة كبيرة ألنني حققت ما كنت أتمناه  -٢ج

  .وأصبو إليه
  هل لك أن تحدثنا عن كيفية تفوقك في هذا المجال؟ - ٣س
كان تفوقي أوالً على مستوى بلدتي عامودا، وبعدها  -٣ج

م على مستوى سوريا وذلك كان على مستوى المحافظة، ث
كان في محافظة حمص وتفوقت وقتها بجدارة، ثم بعد 
فترة من تفوقي على مستوى سوريا دعوت إلى معسكر 
اإلبداع في محافظة طرطوس، وهناك تدربت بشكل جيد 
على أسلوب النوتات والمقامات واألبرا، وفي معسكر 

  .التدريب أيضاً كنت من المتفوقين بدون منازع
كل هذه االختبارات والتدريبات التي تمت لي في تلك وبعد 

الفترة عدت إلى البيت، وبعد عودتي من معسكر اإلبداع 
بحوالي شهر ونصف تقريباً، تم إعالمي من قبل مسؤول 

قسم الموسيقى في الحسكة بأن هناك رحلة ترفيهية لك 
ولبعض زمالئك المتفوقين في مواد أخرى إلى جمهورية 

هبنا إلى تونس مروراً بمصر وبقينا تونس، وفعالً ذ
  .هناك خمسة عشر يوماً

هل حددت في حياتك مسبقاً هدف معين لكي  -٤س
  تحقق النجاح الذي تتمناه؟

باعتقادي يجب على كل إنسان أن يضع أهداف  -٤ج
مسبقة ومعينة في حياته لكي يصل إلى مبتغاه، وكان 

  .لهدفي األول هو أن أكون عازفاً كبيراً في المستقب
إن الكثيرين من الطالب يتردد على ألسنتهم عدم  -٥س

الحماس واالندفاع أو التشجيع على الدراسة ؟ ما هي 
برأيك أهم األسباب التي تؤدي إلى حب الدراسة 

  والتشجيع عليها؟
إن ما يشجع الطالب على الدراسة هو الطموح  -٥ج

واألمل ليكون طالباً ناجحاً في حياته، باإلضافة إلى دور 
  .األهل في ذلك

هل تعتقد بأن كل طالب لديه اإلمكانية واالستعداد  -٦س
للنجاح والتفوق؟ ومن كان غير قادر على ذلك فما هو 

  الطريق للحصول عليها؟
ال شك أن كل إنسان يمتلك القدرة واالستعداد  -٦ج

للنجاح إذا توفر لهذا اإلنسان التربية والتوجيه السليمين، 
عية ومحيطه الذي يأمن له كل وخاصة البيئة االجتما

  .األسباب المساعدة للنجاح
هل في حياتك شخص معين أثار خيالك وعمل  -٧س

على تنمية قدراتك ومواهبك، إن وجد؟ فمن هو هذا 
  الشخص؟

الشخص الذي أحاطني بالحب وساهم في تنمية  -٧ج
والدي ووالدتي أوالً، ثم مدير : قدراتي ومواهبي هما
إبراهيم، ومدربي األستاذ سلمان  مدرستي األستاذ عيسى

شيخي ثانياً، وأيضاً ال أنسى دور وفضل فرقة عامودا 
  .للثقافة والفنون

ما هي رسالتك التي توجهها إلى زمالئك الطالب  -٨س
  فيما يخص التفوق والنجاح؟

بكل صراحة إنني أقول لهم أن التفوق والنجاح  -٨ج
بشكل  يحتاجان إلى الصبر وتنظيم الوقت، والموسيقى

عام تساعد على التوازن والرقي في شخصيتهم وال 
  .تكون عائقاً أبداً أمام تحصيلهم العلمي

  : وقد صدق الشاعر حين قال
ومن طلب ................. بقدر الجد تكتسب المعالي 

  العال سهر الليالي
  ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ -٩س
المستقبل إنني أطمح أن أكون عازقاً كبيراً في  -٩ج

ألساهم في تخفيف آالم المعذبين عن طريق هذا الفن 
  .الجميل والرائع

نتمنى لك التوفيق والنجاح في : باسم هيئة التحرير  
  مسعاك 
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