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  في العراقلألنتخابات المستقلة الی المفوضیة العلیا   من مرکز برلینمفتوحةسالة ر
  

 - ألمانیا -العراقیة  بات العاملین في مفوضیة األنتخا الکردۆن العراقیۆننحن الموظف
  ) .برلین(مرکز 

 علما ، معنا العاملین العرب، الموظفین من قبل وسوء المعاملةلقد تعرضنا الی األهانات
  . علی أکمل وجهکنا حرصین علی واجباتنا أکراد اننا کمواطنین عراقیین 

 وقد طبقت ، الیجوز عمل أکثر من شخص واحد من نفس العائلة التعلیمات بأنهوکانت  
في مرکز برلین أربعة أشخاص من فی حین عمل  ، التعلیمات علی األکراد فقط هذه

 صادق حسین – بناألب و األبن واألبنة وزوجة األ(نفس العائلة القومیة العربیة و من 
ألنھم من أقرباء ) الحکیم، حیدر صادق حسین، االء کاظم حسین و حوراء وعد حسین

احدة و من عائلة ون  أي أثنی، الموظفینبینمن و کذلک وجد الزوج والزوجة  !! فالن
  . وهۆالء لھم قرابة مع المسؤولین ) سعدھازوجونھا سعدون عبدالله (علی سبیل المثال 

عنا وکأننا جواسیس ولسنا عراقیین یراقبوننا بأرتیاب في الکبیرة  ماکما تعاملو
  .ة، أما نحن فال یحق لنا حتی إبداء مالحظة والصغیر

 الیھم وظیفة تسندعند توزیع الوظائف کانوا یقولون ال تدعوا األکراد یمسکون القلم وال 
 یشرح  ألنهویھین   تراع کان یتھمقوراق األأل کمصدر عمل، والکردي الذي التسجیل
، علما  العربیةیجیدون اللغةال  اکانولکردیة الن بعض الناخبین للغة ا باالکرديللناخب 
 اللغة العربیة  یجیدون جیل کامل من أوالدنا قد تربی في ألمانیا والكبأن هنا

   .هحروف قراءة یستطیعونوال
ه نر األحتیاط ولک المدی یحل محله فیجب انمحطة ال تم تغییر مدیر أذاانه من المعتاد 
 فلم یحل محل ،ن المدیر األحتیاط کان کردیاحیث ا فی مرکز برلین ذلک حدث عکس

   .محلهعربیا  شخصا اعندما وجب تغیره فوضعو المدیر القدیم العربي
فقام  ،  لهمساعدک نسقالمتم تعینه من قبل  المتدربین الجدد کردي من بینکان وکما 

 تهأهانباللغة العربیة کما و تم  نطقه  ظعف لبه ستھزؤن و ی العرب باستفزازهالموظفۆن
لمحطة لالناخب ترک لتی تمثلت بضرورة او التعلیمات  طبق  ألنه،الموظفین العربمن قبل 

الجماعة کانت واقفة  تلک علما ان ،المشاکل لتخفیف األزدحام و تالفي بعد األدالء بصوته
بوجه  ؤالء من هحدا صرخفما ، ءباح وحتی الساعة السادسة مسافي الممر من الص

) مني أن أذهب، راح أشوفک منو آنيمن أنت حتی تطلب ( بصوت عال  لهو قالالمساعد 
ظن المسکین بأن  فقد ، طابوروفعال في الیوم التالي تم تنزیل معاون المنسق الی مراقب
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 أو  ولیس هناک من هو فالن،عراقیین متساوین بالحقوق والواجباتالجمیع الناخبین 
  !!أقرباء فالن 

و درج  الکرد من یتقن العمل علی الکومپیوتر وسریع في تنزیل موظفینبین المن کان 
 من ال یتقن هذا العمل حسب تیارأخعلما انه تم ،  ولم یتم إختیارهم لھذا العملبیاناتال

هل کان سال ت نحن ن و، کیف یعمل علی جھاز الکومپیوتر المنسوبیة وأخذوا یعلمونه
قیین لکي یجلبوا الناس وهل فرغت برلین من العرا! في صالح األنتخابات یا تری؟ذلك 

   !؟ حتی من دون اجراء مقابلة للعمل وبریطانیا من السوید
   في وجهیدهارفعت و، خ تصر)السیدة نھلة (کانت هناک مدیرة ألحدی المحطات

وسوف نقف  یتحرک أو یتنفس  بأنلن أسمح لموظف کردي(الموظفین الکرد وقالت 
 !!). المرة   أي کردي وإننا سنلقنھم درسا هذه بوجه

ان تلک التعلیمات للموظفین؟ علما عند توجیه  اطالق مثل هذه العباراتھل یجوز ف 
ثناء فترة  أ)مرسیدس اسود (بسیارة المفوضیةمع المدیر العام  کانت تذهب الموظفة
 کجواسیس علیمن العرب قد تم تعیین موظفین  ف.عنی إنھا فوق التعلیمات وهذا یالغداء، 

 یثق الالسید المدیر العام ن اک .راکز االنتخابیةماصدقائھم االکراد وذلک فی کافة ال
   .بالموظفین االکراد

المدیر  من قبل یھاکلفتم ت قد عربیة موظفة أخری کانت مراقبة الطابوروفي محطة 
حتی أنھا بدأت !! ظفة أوراق األقتراع لکونھما کردیتانمومراقبة موظفة التعریف األول ول

  .تنسی الطابور ولم تفحص أصابع الناخبین ألنھا کانت منشغلة بالتجسس الغیر مشروع 
 البدء بالعمل تجمع الموظفین لسماع التعلیمات وقال  من األنتخابات قبلاألولفي الیوم 
 وماذا  أحد الموظفین  فسأله، القاعة ال یدخلأوراق کاملةلدیه  أی شخص لیس (المنسق 

علی مدیر المحطة أن یمسك یدهم ویخرجھم : ن األکراد الفیلیة المسفرین فقالع
األکراد أو عملو شیئا ن یالموظف إذا أخطأ(  في الیوم الثالث المنسق وقال!!مطرودین

  أمام أعین المنسق،سوف یحاکمون وبدأ التصفیق من قبل بعض الموظفین العرب
 وکان هذا أیضا ،ولم یسأل أحدا وماذا إذا أخطأ العربي .!! یحرک ساکنا لموالمدربین و

  .واردا
، شرح أحد المدربین حقوق الکیانات الفرزة عملیلیوم الذي خصص للتدریب علی وفي ا

، فقام رفع شکوی إذا تجاوز أحد الکیانات المدراء وقال یحق للمدراء قالسیاسیة وحقو
لرفع  کان یحث الجمیع ،) الکیانات الکردیةصوصاخ( و قالأحد الموظفین العرب 

فین الموظو احتج بعض  کما ، التسمیة  والحق یقال لم یقبل المدرب هذه،الشکاوی ضدهم
   ، الکیاناتشخیص انتماء ال یجوز ت المدربلاوق العرب المثقفینو الکرد والترکمان
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 جاءت ،أما الناخبین الکرد فقد تعرضوا لألهانة وتم إستفزازهم بحجج و روایات مختلفة
  لألدالء بصوتھا وکانت تربط علی جبینھا شریطا رفیعا أحمر،ناخبة ولیست موظفة

ا لن  وقالورظ الموظفین العرب،عت إ،عرض األصبعجاۆز لم یت  خضر و أصفر عرضهوأ
، عارض أخوها قائال إنھا ناخبة ولیست موظفة حتی تطبقون  الفتاة أن تنتخب نسمح لھذه

)  تعلیمات المنسق هذه( قائلین   و طرده علیھا تعلیماتکم وقام الموظفین العرب بمھاجمته
  !!ة لتدلي بصوتھا في الحقیب أضطرت الفتاة الی نزع الشریط  ووضعه

صرخ أحد  ،وکان في یدها علم کردی صغیر ، مع أمھا في حوالي العاشرةطفلةدخلت 
 الھالعةاألم العلم من ید الطفلة أخذت )  ممنوع إنه( الطفلة قائال  ب في وجهالموظفین العر

 العلم العراقي  وبالمقابل جاء ناخب عربي علی کتفه .!!!کي یسمحوا لھا بأدالء صوتھا
کراد بأن هذا العلم  وقال أحد األ،خوة العرب أي شیئقدیم والملغي قانونیا ولم یقول األال

 عندما   لکنه،  الظاهر منه في الوجهاق فحاول الناخب بعد مجادلة أن یخملغي في العر
 ،ونتساءل نحن ماهذا الذي یحدث هنا!!  متعمدا   علی کتفهتحدث لتلفزیون العراقیة فرشھا

  !! ما بعد صدام في واد آخر؟دي وعراق وا وکأنھم في
الکردي الموجود تسجیل ترفض کتابة األسم باألمالء وفي إحدی المحطات کانت موظفة ال

  وتکتبه) ئازاد( العراقیة األسم  في األوراق الثبوتیة للناخب کمثال مکتوب في جنسیته
الموظفة أنا ال  فتصرخ ،ویقول الناخب في أوراق الجنسیة هکذا مکتوب) ازاد( الموظفة

 ،غة العربیةل هنا ال یوجد إال ال،ة علی تعلم الکردیة أیضاأکتب إال بالعربیة ولست مجبور
 ومعنی ،)زیان(ب ) ژیان(فقد کتبت الموظفة أسم  ،یر معناهاهناک أسماء تتغعلما بأن 

 وعندما ،ومن حق الناخبة أن تحتج) خسارة ( األول حیاة بینما معنی األسم الثاني هو 
خلت الموظفة الکردیة ألنھاء هذا األشکال وقالت لموظفة التسجیل أنا أساعدک لقراءة دت

 لکن الموظفة العربیة ، مثل هذه االخطاء ال ترتکبية صحیحة حتیاألسماء بصور
وفي  ! أسکتي أحسن، اللغة  أسألک ولست مجبورة ألعرف هذهمصرخت في وجھھا ل

) هؤالء یجب أن نکسر خشمھم ( ارحة مثل األجتماع والمناقشات کنا نسمع کلمات ج
  .وتلک الکردیة یجب صفعھا وکسر خشمھا، وهکذا وعلی مسمع المدراء العرب

 کیف کان مھرجانا و عرسا عراقیا، ولکن فی 2005 و 2004اننا کلنا نتذکر انتخابات 
  .ابات تماما عل اجواء االنتخسائدههذه المرة کان الحقد، الکراهیة، التفرقة والعنصریة 

، هات الشوفینیة کانت واضحة ومدبرة األتجا،المھم مسألة زرع عدم الثقة کانت موجودة
  . و أناس غیر مرحب بھم بأنھم أجانب أو جواسیس الکردالموظفین العراقیین حتی شعر

وهنا نحتج علی هذا المنطق وهذا التعامل الذي یھدم العراق ونحن نرید أن نرسخ 
 ولن نرضی بأن ،ونربي جیال عراقیا یفھم الحقوق والواجباتالدیمقراطیة والمساوات 
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 لقد دفعنا ثمن حریتنا ، فقد ولی زمن الدکتاتوریة والشوفینیة المقیتة،یذلوننا ألننا أکراد
نقبل النقد والمحاسبة  فقط ،ون مواطنین من الدرجة الثانیةدما ولن نتنازل عنھا ولن نک
  عراق الجدید؟هل هذا هو الالجمیع اننا نسأل  . الوطن إذا قصرنا في واجباتنا تجاه

أما هذا األسلوب التجریحي واألستفزاز الذي جری فلن یکون مقبوال ألننا لسنا أعداء وال 
  في مثل هذه و نحن جمیعا تحت خیمة العراق مواطنین، وال خونةغرباء وال جواسیس

  .لمحبة ال الحقد التجمعات یجب أن نزرع ا
  

  :التوقیع
           ی سلیمانبنسندس 

  فوزیة محمد عیسی
          علی النقشبندیسرفراز 

  غنی عبدال شھباز
            فتاح عثمانحربیة 

  ابراهیم یوسفدرباس 
            طاهر امینن نسری
  جمال بابان شوان

            عمر محمدعبدلله 
  پروین علی حسن

          عبدالرزاق عبدالقادرنبز 
  کارکر علی تمر

            طه محمدبدرخان 
  عارف قنتارا

  


