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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
 ٢٠١٧ جوالی ٢٨

 

  عکس ھا سخن می گويند
 کشور ھای  گذشته است، مردم تا حال در مورد اين گرد ھمائی سران٢٠ –که مدتی از اجتماع سران جی  علی رغم اين

ين نوع اجتماع ناديده ابار اول بود که امريکا در. بزرگ حرف می زنند و موقف امريکا را به باد  استھزاء می گيرند

 گويای واقعيت ھای زيادی است که بينندگان ٢٠ –عکس ھای اجتماع جی . گرفته شد و حتا مورد اھانت قرار گرفت

نقطۀ قابل تأمل درين رويداد، عکس العمل مبارزان ھامبورگ . ود را بنمايندعزيز ما می توانند با مشاھدۀ آن، استنتاج خ

مردم با شھامت ھامبورگ با . راه آزادی و استقالل باشد" واقعی"بود که می تواند درس بزرگی برای کليه رھروان 

 را  در مقر ٢٠ –ران جی لمان، دليرانه مبارزه کردند  که  ساقبولی تھديدات و فشار غير قابل تصور نيرو ھای امنيتی 

کار ه ی از مبارزات مردم ھامبورگ بياموزيم و آن را باما می توانيم درس ھای آموزنده . باشکوه شان به لرزه در آورد

 .اين شما و اين عکس ھا. ببنديم

  
    جوالی٨- ٧ در ھامبورگ مورخۀ  ٢٠ –رھبران در اجتماع جی 
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  ترمپ و خانم در صف دوم قرار دارند: رھبران با ھمسران شان

 
 يکی متشنج و ديگری آرام: ترمپ و پوتين

 
 مرکل و ترمپ
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 يت تجمع ضددرتظاھرات مردمی 

 
 ٨-٧اوج مظاھرات مردمی در ھامبورگ جوالی 

 
 )زومبی(مظاھرات مرده ھای زنده شده 
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 جمعيتی از زومبی ھا

 
 ٢٠ - کاريکاتور رھبران عضو جی 

 
 لمان در تطبيق دموکراسی ليبرالاپوليس 
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  آمادۀ حمله بر مردم

  

  سرمايه داری  می کشد

  

  مردم ھامبورگ دليرانه می غرند
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  ی بعد از مظاھرات مردمیاجاده 

  

  

 

 


