
 والیت بدخشان بنای یادبىد شهدای گمنام  بازدید مردم از
 

هرْسین  کَ اهرزّس برَ طاختواًیاساػوار هْسین دػت ػِدا ّالیت بدخؼاى یک طال هی گذرد،  

  هظروا برْدبرَ دػرت قرزؽ ًاقیرَ ایري پریغ اسنى،  ف اطرت ّهلی قزباًیاى ًقر  ققرْب بؼرزهؼز

کرَ اسظراد ّ اطرتنْاى  ،ػردًام هظوا ایي َ ( سهاًی ب دػت ػِداًاقیَ ی ػؼن ػِز فی  نباد ) 

  قابر  یادنّریظرت، پرض کؼر  گزدیردُای قزباًیاى سٌگ ) هزداى، سًاى ّاطفال( اس ایي ًاقیرَ 

( کویظریْى  5831قو  طرال  51اس کؼ  قبزدطتَ سوؼی قزباًیاى در دػت قزؽ  ایي ّالیت ) 

ػتي خاطزات قزباًیراى ًقر  هظتق  ققْب بؼزافغاًظتاى، تصوین گزفت تا بَ خاطز سًدٍ ًگِدا

ققْب بؼز، هْسیوی را درایي هح  اػورار ًوایرد کرَ برا ت ویر  کرار طراختواًی نى، در رّساّل 

برررا ق رررْر هحتزهرررَ داکترررز طررریوا طررروز، رحررریض کویظررریْى هظرررتق  ققرررْب  5833سررردی طرررال 

         هحترررزم باسهحورررد ، بؼزافغاًظرررتاى، هحترررزم داکترررز ُاػرررن سی ، هؼررریي هظرررل ی ّسارت ػد یرررَ 

هؼراّى کویظریْى هظرتق  " اقودی" ّا ری اطربو ّالیرت بدخؼراى، هحترزم  هحورد فِرین " ق رین" 

ػبررردا  زین هحترررزم ًرررادر" ًرررادری" ، هحترررزم اقورررد  ررریا "  ٌگرررزی" ،  هحترررزم ققرررْب بؼرررز، 

برا کویظریْى هظرتق  ققرْب بؼزافغاًظرتاى  ّهحتزم غرمم هحورد" غزیرک" کوؼرٌزاى  "ػشیشی"

ّالیت بدخؼراى ، هْسین دػت ػِداء  یقزباًیاى ّهظؤّالى ّالیت، ّارثاى دّ تیسوغ اسهقاهات 

   گزدیدافتتاح 

ًقر   قاال ایي هرْسین دارای طرَ ّیٌرگ هری باػرد، کرَ برَ ُزّیٌرگ نى   ظرت ُرای اسقزباًیراى

       هاًٌررد ،نثرار ّػمیرن بدطرت نهردٍُوچٌراى ) ًرام، ًرام پردر، ّ ظرْا ی ّقزیرَ(، ، ػراه  ققرْب بؼرز

طراػت، ّ چرک ، سّالًرَ ّطرین ُرای خراردار( ّتصراّیزی اس اطر لیت ُرا، ) تظبیَ ، اًگؼتز، 

بررَ ُورریي اطرراص   اًرردصررک گزدیرردٍ بررَ ایرري ّیٌررگ ُررا ًاطررتنْاى ُررا ّسوهوررَ ُررای قزبیاًیرراى ، 

بَ خاطزدیدى هْسین دػت باسدیدکٌٌدٍ ُا اسُزگْػَ ّکٌارکؼْر ّهِواًاًی اسکؼْرُای سِاى 

 ػِدا ّارد ایي هٌطقَ هی ػًْد  

اهرا ترا برَ قرال،   یرک طرال هری گرذرد هلی قزباًیاى ًقر  ققرْب بؼرزهْسین  َ اس ایهاددرقا ی 

هرْسین دیرردى ًورْدٍ اًررد  بایررد ایرري ترري باسدیدکٌٌردٍ ، اس( 50111دّاسدٍ ُرشار)درقردّد برریغ اس  

 چرَ ی) کتابچرَ ی ثبرت خراطزات ، کتابگذاػتَ ػردٍ اًرد دفتزچَ ُای ، بَ داخ  ایي هْسینگفت: 

 وي ایٌ َ ًام باسدیدکٌٌدُا  ،(رّساًَ  ُای یاداػت چَ یبَ بزًاهَ ػو  ّکتابتؼِد ًاهَ ًظبت 

یاداػرت ُرای درج ایي دفتزچَ ُا هی گرزدد، نًراى هری تْاًٌرد خراطزات ػراى را برَ نى بٌْیظرٌد  

بررَ ترري  11 تررا  11رّساًرَ ی باسدیدکٌٌرردٍ ُررای ایرري هرْسین ًؼرراى هرری دُررد کررَ رّساًرَ درقرردّد 

دػرت ػرِدا ّالیرت ّارد هرْسین ، زداى ّسًراى، برَ خاطزدیردى هرْسین ّنثرار ّػمیرن نىػوْل ه



 ،برَ ػور  هری نّرًردگفتٌری اطرت، بیؼرتزیي کظراًی کرَ اسایري هرْسین باسیرد  هی گزدًرد بدخؼاى 

خرارسی( هری داخلری ّداًؼهْیاى، خبزًگاراى داخلی ّخارسی، ّارثاى قزباًیاى، اتباع  ػاه  )

  باػٌد 

خصرْؽ  َ کراُغ دردُرای هرزدم ب ُرا ّ بنؼیدى سخن  با ُدف ا تیام ، در ّاقغ،یناػوار ایي هْس

ساًرک  اسّ  ُرای هرزدم نػرتی اس طزیرو ااػراى برَ رًج صلح ّتزّیج  ّارثاى قزباًیاى، ُوچٌیي

، ُا ًؼراًَ برا اطرتفادٍ اس ،ًظ  سرْاى داػتي خاطزٍ قزباًیاى ّ در ًِایت، نهْسعًِگ  دیگز سًدٍ

  قزباًیاى ایي فاسؼَ، صْرت گزفتَ اطتای بزساهاًدٍ اس ّ اػیّیز اتص نثار،

یک تي اسباسدیدکٌٌدٍ ُای ایي هظؼْدٍ داًؼهْی طال اّل هْطظَ تزبیَ هؼلن ّالیت بدخؼاى ّ 

بررَ خصررْؽ  برراص ُررا ّپرراٍ پررْع ُررای بررَ ساهاًرردٍ هْسررْد، نثررار ّػمیررن هررْسین هرری گْیررد:" 

کؼرتَ کَ درایٌها بَ صْرت بی رقواًَ  اًد کظاًیاسقزباًیاى ، درّاقغ ًؼاى دٌُدٍ ی بیگٌاُی 

  ؟ًوی داًن نًاى چَ گٌاُی داػتٌد ّچزا هظلْهاًَ برَ قتر  رطریدٍ اًرد پض، ّسیزخاک گزدیدٍ اًد

اهرزّس ُرای ّپٌد ّػبزتی اطت بزای ًظر   قزباًیاىات ایهاد ایي هْسین اسیک طزف خاطزاها 

  " فزداّ

تزّالیتی بدخؼراى هری گْیرد:" ُردف اطاطری درُویي قال هحتزم ّقیدا دیي" ارغْى" رحیض دف

ایهاد هْسین دػت ػِدا ّالیت بدخؼاى، بَ خاطزتقْیت قافظَ ی فزٌُگی ّتارینی ایي ّالیت 

اطت تا اسایي طزیو بنؼی اس ُْیت هلی هزدم ّالیرت بدخؼراى کرَ دارای گذػرتَ ی  ُورزاٍ برا 

گذػرتَ ّگذػرتگاى برزای نیٌرد اًتقال درد ّرًج ًظ  ُای   ٍ ػْددبَ ًوایغ گذار بْدٍدرد ّرًج 

ت رزار ّقرایغ ًراگْار ًقر  ققرْب بؼرزپیغ گیرزی برَ ػور  نیرد  اس گاى هْسک نى هری گرزدد ترا

 قزباًیاى هزُوی ًِادٍ هی ػْد" ّبزسخن ُای رّقی ّدل ُای نسدٍ ی ّارثاى 

در اظِرراراتی بررا هررا در هررْرد ایرري بٌررا )هررْسین دػررت ػررِدا(،  ،ُررا  یدکٌٌرردٍدباساسساًررک دیگررز، 

بزای ًظ   نهْسی ػبزتبنؼی ّ   یادبْد را بِتزیي رّع نگاُی ی تارینی ّخت چٌیي بٌاُاطا

 اًد ًیرررش، دٍرا هزت رررک ػررر غیرررز اًظررراًیّ اػورررال ػوررر   چٌررریيکرررَ  یسرررْاى، ًرررداهت برررزای نًررراً

  ًگِداػتي خاطزٍ قزباًیاى داًظتٌد سًدٍ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


