
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵ می ٢٠

  می روز آزادی٨
 ھفتادمين سالگرد پايان جنگ در المان واروپا

 

 می ٢(سربازان شوروی در حال بر افراشتن پرچم سرخ بر روی سقف ميدان ھوائی تمپل ھوف در برلين : نبرد برلين  

١٩۴۵ (  
 

ر اروپا در نھايت از فاشيسم ھيتل.  سال پيش جنگ جھانی دوم در اروپا با تسليم شدن ارتش المان به پايان رسيد ٧٠

که در المان در درجۀ اول : انجمن قربانيان رژيم نازی وفدراسيون ضد فاشيست به درستی به ياد می آورد . آزاد شد 

 .قربانيان زنده مانده از آزار واذيت  و مبارزان گروپ ھای مقاومت اين روز را به عنوان روز آزادی تجربه کردند 

برندگان   مديون  در صلح و آزادی وتنوع  که امروز زندگی می کنيم  پايه ھای زندگی امروزی خود را ،ھم  ماۀوھم

ھشتم ماه می  يعنی نيروھای متفقين که در بين شان ارتش سرخ بزرگترين بار جنگ را به مراتب زيادتر از  جنگ و

 . وآزاد کنندگان ما باقی می مانند  آن ھا آزاد کنندگان ما ھستند.  ديگران در اروپا متحمل گرديد، ھستيم

روز « انجمن قربانيان رژيم نازی وفدراسيون ضد فاشيست وديگر گروپ ھای ضد فاشيست از شما دعوت می کند در

که برای جشن جمع گرديده ايم  ) فرانکفورت  برلين  وھامبورگ ( در بسياری از مکان ھا » آزادی از فاشيسم وجنگ 

  در اين جشن شرکت کنيد

د ۶٠ارتش فدرال در روزپيروزی  ترجيح داد که در  اتو شرکت کن ان ن ال . سالگی عضويت در پيم ل رقص ب در مقاب

 می  تظاھراتی ١٠ارتش کميتۀ ھماھنگی صلح برلين پيشنھاد کرد در ھفتادمين سال آزادی از فاشيسم در روز يکشنبه 

 .     را در اين تظاھرات  سر دادندبه دوباره جنگنه  به دوباره  فاشيسم ونی شعار ھای . در برلين برگزارکند 


