
 رؤيا )حلم( رئيس الجمهورية العراقية
 يأكلن بعضهن البعض. –أربع بقرات عجاف وأربع سنابل يابسات 

لسم  –رؤلا   و صححححها مست مرححححتفححححاريه لللتو   تلرحححح ر – ”رؤلا"بأن رالع الجمهورية اليرا لة  د جااته  –ذكر في لقاء صححححللي لسرالع اليرا ي 
 -رف الت أ ن تجري يبع منه الملا  اليذبة وال لنوبار مم ق ت –لأكسن بيضهن البيض  –الرالع ب أربع بقرات مجاف وأربع رنبالت لابرات 
 لتت مندما تتغ ر الوجو .. –كذلك تنيكع مست رطح مااه نلع صور األفخاص 

  -ية ) لا أ ها المأل أفتوني في رؤلاي إن كنتم لسرؤلا تي رون( :فقال رالع الجمهور 

    -فجاء  التلر ر :

أتلدى أي مرححححؤول في و ارن النللم الماللةم التخطلل أو ا روا )و ير كان أو  رلمانيم أو مختصم أو مرححححتفححححار أو اي منصححححبم لمكنه األجابة 
 ؟؟؟   للد وذ  السلظة 2005الكملات المصدرن من نلل اليراق منذ مام  بالتلد د ماوي -مست رؤال: 

 من الفححححححححمال أو من الجنوب.  –للد وذ  ال وم  2005من اليراق منذ مام  جالجواب بكل ثقة ال توجد أي أر ام د لقة تث ت كملة النلل الذي خر 
 .ليام وما وي أال أر ام لترولة ميادالت ر ملة بي دن من لقلقة األمري اوالضلك مست الرأ وو تخم نات وأر ام لألمالم فقل كل ما ذكر ومدون 

 . (رؤلا )وذا تلر ر الملا  التي تنبع من ال ار وال ليرف الرالع أ ن تذوب في 

واألطماع  ةترحتمر فله ممسلات ودر المال اليام  تأث ر الضحغوا الرحلارحلرحفنلن مق س ن مست وا ع  –أما األربع بقرات واألربع رحنبالت اليجاف 
 ..  وكسها صا رن )فريلة  رارنا باألمالم(   لسلصول مست تمويل لألجندات الل بلة. –صراع رلكون بأفد   –)الالوطنلة( من مجمل األل اب 

 ةلسلصححححححول مست مكارححححححب أك ر وتمويل أك ر بلج)التي تمثل أنلرححححححها وأجنداتها ال أ ناء المناطق الغربلة( الغربلة المناطق ل اب رححححححتضححححححغل أ
ورحححللاولون  سب الطاولة ووضحححع اليرا  ل لسلصحححول مست مكارحححب  –التهملش واألضحححطرابات في المنطقة الغربلة باألخص الموصحححل )المغدورن( 

 )لو أليب لو أخرب المسيب(. 

 ونراوم بٌلسة جد دن ...دامش رتتغ ر ألوانهم ومالبرهم ورلاراتهم وفياراتهم ومكات هم ولتت نروانهم ... 

لمجتمع الدولي في تقدلم اليون الذي وو باألرحححاع ال لغني من جوعم برححح ب فرحححاد موؤرحححرحححات الدولة.  مع مودن ا ر ملرحححورحححة رحححلقل جهد ا
 لسقوات الغربلة داخل ال سد. 

 لح "بات"(.  مند  لصي والس –ر  دور الوا ع في المناطق الفماللة  تأث ر فتح أن وب النلل )فولة أورع لستصد ر ومست م نك لاتاجر 

ر دالمناطق الجنوبلة وأل ا ها الرحلارحلةم رحليسن  دء الرح ق في اللرحاد والملرحوبلة أكثر مما رح قم  رحتلاول اللكومة فحتت الطرق في تقس ل اله
 ر تصدى لها رمو  اللراد بيمسلات ألترافلة )رلارلة( لسضغل والمناورن وتمفلة األجندات.  –وملاربة اللراد 

  ر النللم ولكن ال  وا ي لاجة ال سد وتأث رات األنخلاض في أريار النلل مالملًا. رليسن من رفع نربة ميدالت تصد

  تصدى لها أبطال الرلارلة المنغمرون في اللراد.  –اللكومة رتفن لمالت ولمالت لستصللح 

 !! والرجال السي للتهم فكو(ال مث ل لها في توجله األتهامات بيضهم لبيض ) لما لرمت ب )رلار  ن اليراق( رتفن لرب أمالملة 

رحححتبقت صحححلوف المدارع تغص بالطالب و )ماكو( رلالت... ويبقت منتخ نا لكرن القدم  خرحححر .. ويبقت صحححوالا لقل  من و ارن لو ارن )للوص 
 دا ر ما دا ر راارة الو راء وو واألمرجي(.. 



مسلات رحححطو فكري وم –ورحححنفحححهد تغ  ر دلموارافي لسمناطق  –وببغداد(  النا ل ن رحححلكونون مقلم ن داام  ن في المناطق التي ن لوا لها )جنوباً 
 ومافت أ دلك المطسك ..  –واليا ل للتهم  –وأخال ي )اريبة مج بة( 

 فما تلتاج التلر ر رلادن الرالع )واضلة كسش  روح أ وك( ..  -أما الوجو  التي ال تتغ ر

 الرالع   ل ما  نام ..  "گلمث"فولة  –يل األلالم بيالم ن بع  بقت وذا )لسم( وممكن أضغاث ألالم وما نلن  تأو 

 المهندس علي جبار الفريجي ...
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