!السعوديين جميع داعيا

من مقاومة دون كرس عندما المتحضر ،المجتمع من يستحق شيء ال
.الدولة" الحاكم لظلم لسماح المسؤولة غير الدوافع
إذا .حكومته من بالخجل هو اليوم سعودي الشرفاء كل أن صحيحا أليس
ال شيطان يلتهمهم الحين ذلك حتى اآلخر ،يبدأ حتى الجميع ينتظر
.يشبع
ما بقدر األخيرة ،الساعة هذه في قتال الجميع على يجب لذلك،
مماثل نظام وأي الدكتاتورية وضد اإلنسانية ،آفة ضد والعمل يستطيع،
ال .كنت أينما  -مقاومة  -المقاومة تقدم .الدكتاتورية الدولة من
من موجة يقطع عندما .يتحمله أن النظام يستحق شخص كل أن ننسى
.النظام هذا زغزعت محاولة في البالد عبر االضطرابات
على اللوم من المزيد تحميل عدم أجل من األوان يفت لم فإنه
ألننا لنا تماما انفتحت عينيه أن بعد واآلن .العالم من الحكومات
.الحشد هذا على للقضاء الوقت حان واآلن معهم ،نتعامل الذين نعرف
واجب من يكون أن يجب فإنه الطغيان ،بهدا االعتراف تم أن بعد
"الدولة" اليوم .الوحوش هذه تدمير سعودي كل على واألول ،الوحيد
لديك أخالقي واجب ولكن حقك ،فقط ليست انها .الشر ديكتاتورية
قوة استدعاء يمكن ال الرجل كان إذا .النظام هذا على للقضاء
.ضرورة عند يتراجع أن فعليه بحقه ،للمطالبة
ألنك تتردد تزال ال عليك يمر يوم كل مع .العباءة وراء الجبن تخفي ال
.العالي ينمو بك الخاصة والديون الجحيم ،من هذا أمام تصمد لن
الكيفية واضحة غير الموضوع هذا حول الصفحات هذه قراء معظم وربما
أن لهم نبين أن نحاول أن نريد نحن .المقاومة تمارس أن ينبغي التي
الللمعارضة .الديكتاتورية إسقاط في المساهمة على قادر هو من كل
لهم والذين قناعة ،من العديد مع التعاون خالل من ولكن الفردية،
.نبيل هدف
مهاجة يجب.معركة حالة في الدكتاتورية جعل هو المقاومة وهدف معنى
من البد واحدة نهاية .للخطر عرضة هو حيث نقاط جميع في الدكتاتورية
محاربته يمكنك كيف.ممكن وقت أقرب في لها إعداد
حساسية؟ األكثر ضربات وتلقنه
في وقوته كريهة ،ورائحة كذبة هي الدكتاتور فم من تخرج كلمة بكل
الشمولية الدولة ضد عقالنية بوسائل لنضال حسنا .السافلين أسفل
للقوى حقيقي وجود حول شكوك لديه يزال ال الذي ولكن .اإلرهابية
.بعيد حد إلى للقتال الميتافيزيقية الخلفية يفهم لم الشيطانية،
.الطغاة قوة في األقوى هو وأنه األقوى ،هو حيث الشر نهاجم أن يجب
من يثبت .تتوقف ال كانها تبدو أنها ?سعود الشعب يفعل ماذا ولكن
إلى يقاتلون الشعب من جزء اكبر !مختلف بشكل تعتقد كنت أن حقيقة
!قلبك حول الملفوفة ويديك الالمباالة عباءة من الخوف القي جانبنا
.الفيدرالية تكون أن يمكن .مهدها في المركزية الهيمنة وأد يجب
من التعسفية األنظمة من الفرد وحماية الدين ،وحرية التعبير ،حرية
.للعالم سعودي جديد أسس هي والتي العنف،

تعد لن !الديكتاتورية ضد المعركة :واحد شعار هناك لنا بالنسبة
األبد إلى سعودي اسم يهان .جامعاتنا إغالق حتى وال تخيفنا ،األسلحة
.المعذبون والتكفير،وسحق االنتقام ،ضد النهاية ،في النقف كنا إذا
.العقل بقوة ديكتاتورية انكسار نتوقع فإننا

!منشورات ووزع المقاومة ،ادعم

