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  وبعد.. تحية طيبة 

وربما في .  النية اجراؤها في العراق هي بداية مرحلة تاريخية مهمة في حياة الشعب العراقي  ان اإلنتخابات التي في
ومن أجل توفير مستلزمات نجاح هذه العملية ، ينبغي . مجرى التطور اإلجتماعي في منطقة الشرق األوسط كلها 

 .الذي يعدون بالماليينتوفير آلية مشاركة قطاع مهم من ابناء الشعب العراقي المهجرين والمهاجرين 
 المواطنين ، فان اكثريتهم وبحكم واقعهم من المناضلين من أجل الخالص من  فبالرغم من هذا العدد الهائل من هؤالء

 .الدكتاتورية وبناء مستقبل ديمقراطي وغد افضل للشعب العراقي 
مع مجتمعات اكثر تطوراً كذلك فان هؤالء المواطنين عدا عن ظروفهم النضالية فانهم في تعايش مستمر 

 .وقد اكتسبوا خالل عقود المزيد من الخبرة والوعي كجزء من مجتمع ديمقراطي . وديمقراطية 
ان ضمان آلية مشاركتهم في العملية الديمقراطية واالحصاء السكاني واإلنتخابات في العراق ، ليس فقط حقاً مقدساً 

دة البناء وتطوير العراق يعتبر مكسباً وثروة من الخطأ والغبن لهم ، بل وان اشتراكهم وتفاعلهم في عملية اعا
 .اإلستغناء عنهما

لذلك ندعوكم باسم عراقيي المهجر في السويد وهم جزء من هذه الماليين ، اإلسراع في توفير تلك اآللية وضمان 
قراطي الفيدرالي الموحد ، العمل المشترك بين أبناء الشعب الواحد في الداخل والخارج من أجل بناء العراق الديم

 .وبناء غد مشرق وأفضل لشعبنا 

ومن الضروري هنا اإلشارة الى ان من المستلزمات المهمة جداً داخل الوطن التأكد من تطبيع األوضاع اإلجتماعية ، 
بل اإلنتخابات وذلك ق) التغيير الديمغرافي ( وخاصة ما يتعلق بآثار وممارسات التطهير العرقي والتغيير الواقع القومي 

، لنكون األسس المتينة لبناء صرح الديمقراطية ، ليست مبنية على الغبن والظلم الذي خطط لها ونفذها نظام 
 . عنصري مقبور 
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