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  جاويد: برگردان از

  ٢٠١۵ می ١٩
  

  بی قيد و شرط تسليم
 

ر ، جانشين ھيتل.  در برلين متن اعالم تسليم را امضاء کردند )اردوی المان( نمايندگان  ورماخت١٩۴۵ می  ٨در 

 می اظھار تأسف کرد که درجبھۀ غرب  متارکه ھنوز به صورت کامل اجراء ٩کارل دونيتس دريک سخنرانی به تاريخ 

 .نمی گردد

 

  از طرف چپ به راست ھانس ١٩۴۵ می ٨     در Tempelhofپل ھوف    بعد از جلسه در ميدان ھوائی برلين تم

  رئيس ستاد فرماندھی Keitel رئيس ستاد نيروی ھوائی  فيلد مارشال ويلھلم کايتل  Stumpffيورگن اشتومپف  

ی   آخرين فرمانده نيروVon Friedeburg وجنرال ادميرال  ھانس گئورگ فن فريدبورگ  المانعالی و وزير جنگ 

 Foto: jW Archiv -  در راۀ عزيمت به خاطر امضای  تسليم شدنالماندريائی 

  

 

  :تسليم ۀبياني

 عمل می کنيم ، بدينوسيله تمام نيروھای المانندانی عالی ارتش قومــ  ما امضاء کنندگان اين سند که به نمايندگی از ١

ندانی عالی ارتش سرخ ودر قومودر عين زمان به ندانی عالی  متفقين قوم را به الماناعزامی در خارج از سرحدات 

  قرار دارند بدون قيد المان در داخل المانندانی قومبحری که تحت فرمان   حال حاضر تمام نيروھای زمينی  ھوائی و

 وشرط تسليم ميداريم 
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 بال فاصله به تمام نيروھای  زمينی دريائی وھوائی تحت فرمان خود  دستور المان ــ قوماندانی عالی نيروھای مسلح ٢

 دقيقه به وقت اروپای مرکزی مراعات کنند ودر مواضع و موقعيتی که ٢٣:٠١دھد ، متارکه را  بعد ازساعت  می

ندانی  قومانی که ازطرفتجھيزات خودرا به قومندانان  محلی متفقين ويا نمايندگان آنھا وافسر ھستند باقی بمانند سالح و

طيارات جنگی وغير جنگی اجازه  ھيچ کشتی جنگی  و وسايل جنگی دريائی و.   تسليم کنند ،عالی متفقين تعيين گرديده

  دستگاه ھای مکانيکی وتجھيزات وماشين آالت از ھر نوع ،  ، کشتی ھاۀنيست که از بين برده شود ، ونه اجازه است بدن

 . ازبين برده شوند ، جنگ که به طور کلی آسيب ديده اندۀفنی برای ادام سايل تخنيکی وسالح وتجھيزات وتمام و

  دستورات صادرشدۀ ۀرساند که ھم  بدون تعلل به اطالع قومندانان موظف میالمانندانی عالی نيروھای مسلح قوم ــ ٣

ندانان مربوطه انتقال داده واز اجرای م به قوندانی عالی ارتش سرخ را قين وقومندانی عالی نيروی ھای اعزامی متفقوم

 .آن اطمينان حاصل شود 

يا به نام سازمان ملل متحد ، به   ــ اين اعالم تسليم مدلی به جای مقررات تسليم کلی که توسط سازمان ملل متحد و۴

 .  تلقی نمی شود ، به عنوان يک کل تأثير می گذاردالمان وارتش المان

يا يکی از نيروھای تحت فرمانش بخواھد  ازاين قرارداد سرکشی کند   والمان عالی ارتش ندانی ــ در صورتی که قوم۵

عالی نيروھای اعزامی متفقين ندانی ،  قومش رفتار صورت گيردھ به مقررات اين اعالم تسليم ھمرابايد مطابق

ب بدانند  دربرابر شان اتخاذ ندانی عالی ارتش سرخ  می تواند کسانی را مجازات ويا اقدامات ديگری را که مناسوقوم

 کنند 
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