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 العقرب سجن في السيسي الفتاح عبد والدكتاتور العسكر نظام قبل من احتجازه فترة خالل العريان عصام. د توفي قليلة ايام قبل

مصر في سمعه السجون اسواء من يعد والذي . 

 بمجلس سابق نائب, المسلمين اإلخوان لجماعة اإلرشاد مكتب عضو, والتنمية العدالة حزب رئيس نائب كان العريان عصام. د

 و البرلماني العمل نسف الذي 2102 يونيو السيسي الجنرال بقيادة العسكري االنقالب حدوث حين حتى المصري الشعب

الدولة في الديموقراطي . 

واسماء وفاطمة سامية: الثالث وبناته فاطمة هزوجت وباالخص واحبته الهله الحار عزائي ارسل ان اود . 

 في وتفانيه التزامه واقد احترم لكني, العريان عصام. د توفي به يؤمن كان اللذي المحافظ الفكرة أشارك ال أنا, ثوري كاشتراكي

 وجوع االالف من عشراتال وسجن االبرياء من االالف قتل في تمادا الذي السيسي الجنرال بنظام االطاحة في معه واتضامن العمل

المصري الشعب من الماليين . 

نراها كما الحقيقة قول قوة هي و فقط واحدة قوة اال لدينا يكون ال احيانا . 

دموية دكتاتورية أصبحت مصر أن هي الحقيقة . 

المصري للشعب البؤس جلبت السيسي الجنرال أن هي الحقيقة . 

 السعودية العربية المملكة من تصل التي والمليارات الدعم دون من واحد ليوم دومي ان يستطيع لن السيسي الجنرال أن هي الحقيقة

 من الماليين ورحلوا هجروا اللذين الصهاينة مع سالم على ووقت طبعت قليلة ايام قبل التي هذه االمارات. االمارات ودولت

 .الفلسطيين

 القوى دول من والعسكري االقتصادي الدعم دون من السلطة في يبقى لن الدكتاتوري ونظامه السيسي الجنرال أن هي الحقيقة

واالوروبيين االمريكان من اإلمبرياليين وباالخص العضمى . 

 مات, الديكتاتوري النظام قبل من لسنيين مسجونا كان النه مات, عجوزا رجل اصبح النه يمت لم العريان عصام. د أن هي الحقيقة

الديكتاتوري النظام قبل من مريضا يكون ان عليه فرض النه . 

 قبل من الرفض تم لكن مرة من اكثر للعالج النقل وطلب لسنوات الكبد بالتهاب مصاب كان العريان عصام. د ان ومعلوما جليا كان

الديكتاتوري النظام . 

السجون داخل وتصفيتهم قتلهم يتم الذين االخوان كمثل مثله العريان عصام. د أن هي الحقيقة . 

 النظام هذا ضد ويقاتل يعارض ان عليه واجب اشتراكي شخص اي, ديموقراطي شخص اي, وواعي عاقل شخص اي أن هي الحقيقة

السيسي الجنرال نظام الديكتاتوري . 

الديكتاتوري العسكري النظام ويضطهده عليه ويسيطر يحكمه طالما المصري للشعب مستقبل يوجد ال . 

 االوسط الشرق يملؤون الذين الطغاه سلسلة في مهم عنصر لكنه واحد عنصر فقط, سيالسي للجنرال الديكتاتوري النظام هي الحقيقة

العظمى القوى من اإلمبرياليين المحتكريين مصالح بخدمة ويقومون . 

مع تضامنى عن التعبير في الفرصة هذه انتهز ان احببت لذلك : 

السيسي للجنرال ريالديكتاتو النظام ضد المصري لشعب الشجاعة المقاومة و التحرير نضال •  

الصهيوني النظام ضد الفلسطيني للشعب البطولي النضال •  



الروسي االيراني االحتالل وضد االسد بشار الطاغية ضد السوري للشعب البطولي النضال • . 

يقودها التي المضادة والثورة حفتر الجنرال ضد الليبي للشعب البطولي النضال •  

عدل بدون سالم ال . 

لشعوبها عدل بدون االوسط لشرقا في سالم ال  

السيسي للجنرال الديكتاتوري النظام وباالخص جميعها الديكتاتورية االنظمة جميع تسقط حتى سالم ال . 

الدولي التضامن يعيش  

 شكرا


