متن سخنرانی اسیق " قمل"یدق مر مق ید روگشایی کتای حکووتاد ریرخ باو ح ،یثار یتاتیر راور

ای

عظیت

 ۱۱جوالی ۲۰۱۹
برای مرگ آدم هیچ درمان و دلیلی نیست
بجز از نیک مردان مدرک و آثار می ماند
صفر" فایض"
اساتید محترم دانشگاهها ،وکالی محترم پارلمان ،شعرا و نویسندگان چیره دست ،فعاانن جامعا ی
مدنی ،شخصایتهاای فرهنگای ،ادبای و سیاسای کشاور ،محققاین مساتعد ،دانشاجویان ززیاز ،رساان هاای
محترم ،فامیل های گرامی ،خانمها و آقایان،
السالم زلیکم و رحمت هللا و برکات !
جای بسا مسرت و افتخار است ک اثر زلمی یکای از جواناان نخبا ی کوهسااران بدخشاان ،اقباال
چاپ یافت و امروز طی این محفل با شکوه رونمایی میگردد .این افتخار و موفقیت بازرگ را ابتادا بارای
مولف این کتاب ،جناب نور آغا زظیمی ،و سپس برای قشر زلمی و فرهنگی کشاور ،جواناان و اخصان،
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قلم بدساتان بدخشاانی اصاالتا از جاناب خاود و نیابتاآ از ناام انجمان اجتماازی جواناان پاامیر ،مباارک بااد
میگویم.
انجمان اجتمااازی جوانااان پااامیر ،با مثابا ی یاک نهاااد فرهنگاای و اجتمااازی ،از تااال هااای پیگیاار
جناااب زظیماای در راسااتای تااالیف ایاان اثاار ارزشاامند قاادردانی مینمای اد .پااهوه

اکادمیااک ،تااالیف کتااب

وزرض ی کار های زلمی محقیقن و خاصتن قشر جوان ما ،بیتردید در خصوص تنویر اذهان و ترغیب
جوانان بسوی تحقیق ،تاثیر بسزایی دارد.
ب گفتۀ جناب زظیمی ،نوشتن این کتاب ،بیشتر از س سال زمان را در برگرفت است .مولاف در
این مدت زمان ،با مطالع ی آثار زلمی مرتبط ،رجوع ب منااب اکادمیاک و تحلیال از وضاعیت سیاسای و
اجتماازی کشااور ،کتاااب "حکوماات داری خااوب" را تاالیف کاارده اساات .ایشااان در راسااتای حکوماات داری
خوب ،پهوه

و تفحص هرفی نموده ،و روی موارد مهمی مانند :مولف های حکومت داری خاوب ،نقا

حکوماااات داری خااااوب در توسااااع  ،نموناااا هااااای خااااوب حکوماااات داری در نظااااام بااااین المللاااای ،رونااااد
حکومت داری در افغانستان ،نظام های سیاسی ،داده های اساسی حکومت داری و موارد مهم دیگاری از
این دست ،انگشت گذاشت  ،و در نهایت چنین اثر ارزشمند را در دسترس ما قرار داده است.
در اثر پهوهشی "حکومت داری خوب" ،دیدگاه و افکار یک جاوان با مثابا شاهروند مساووول و
دردمند این کشور ،بازتاب یافت است .نگاه های انتقادی و یافت های این اثار پهوهشای اگار ماورد توجا ی
دولتمردان ما قرار گرفت و جنب ی زملای بخاود بگیارد ،میتواناد در امار حکومات داری خاوب مماد واقا
شود .خوان

مطالب ارزشمند این کتاب ،ن تنها برای خوانندگان آن مفید و ممد واق خواهد شد ،بل برای

سایر زالقمندان و محققیقن ایک در رابط پهوه

میکنند ،نیز میتواند منب خوب و معتبری باشد.

حاضرین محترم!
چنانچ نیاک مای دانیاد اماروزه شابک هاای اجتماازی با طاور فراگیار دانا

هاای بشاری را در

حیط ی خود درآ ورده ک از یکسو سطح دسترسی کاربران را ب حوزه های مختلف دانشی و بینشی آسان
تر ساخت اما از جانبی هم هستند شمار زیادی از جوانان ک در حصار بی قید و شرط این شابک هاا کا
بیشتر جنب سرگرم کننده و اتالف وقت را دارا می باشد ،افتیده و شاید بتاوان گفات کا فرصات مطالعا و
دان

اندوزی را از آنان گرفت است.
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مثاال افغانسااتان ،نیاااز بیشااتر با مطالعا و تحقیااق

جوانااان کشااورهای بحاارانزده و درگیاار جنا

نقادان و سازنده در زمین هاای مختلاف دارناد زیارا بحاران چهال ساال ی کشاور ،با اشاکال گونااگون از
مردم ما قربانی گرفت است و این قربانی ناشی از زدم شناسایی و رسیدگی با چاال
می باشد .چاال

هاای بنیاادی کشاور

هاای بنیاادی کشاور ذریعا ی تحقیقااتی از ایان دسات و اراوا اساتراتیهی و راهکاار هاای
و محاو شاده میتواناد .کاار هاای اکادمیاک و بازتااب دهای افکاار جواناان در اثاار

زلمی درازمدت ،کااه

زلمی ازاین دست ،میتواند در درازمدت برای کاه
حاضر سطح پهوه

و امحای این بحران ممد و موثر واق شود .در حال

درکشور ما بسیار ناچیز واندک بوده و شدیدآ نیازمند رشد و بهبود است و این ما و

شما هستتیم ک باید در این راستا تال

بورزیم و ذریع ی قلم مان کشور ززیزمان را از ورط ی بحاران

نجات بدهیم .بیاد داشت باشیم ،تا زمانی ک خود برای خود کاری نکینم ،دیگران برای ماا کااری نخواهناد
کرد!
اگر ب وض کشور های مترقی نگاهی بیافگنیم و پیشرفت های شان را در زمین های مختلف ب
دقت نظاره کنیم ،آنگاه در مییابیم ک تمدن پرشکوه آنان ،مدیون زحمات و تحقیقات پهوهشگران سااحات
مختلف زلوم در گذشت و حال میباشد .چنانچ دیاده میشاود در کشاور ماا کتااب ،اثار تحقیقای ،پاهوه

و

پهوهشگر ،با تاسف بهای بلندی ندارند -اما سایر کشور ها ،از همین دریچ ب سعادت و کمال رسیده اند.
باید گفات کا فرهنا

پاهوه

و کتااب خاوانی زماانی مماد واقا شاده میتواناد کا جواناان پاس از

مطالع و هرف اندیشی بتوانند بازدهی کارا داشات باشاند و چناان اندیشا تولیاد نمایناد کا دیگاران در هار
قرار دهند و معنا داری آن را در زنده گی خاود باا

زمین یی آن را ب زنوان سرمشق ،دستور کار خوی
تمام حواس حس نمایند.

جوانان کشورما ،هنوز در حاال برداشاتن نخساتین قادم ،در کاار تحقیاق و نگاار

اساتند ،ولای در

صورتیک این نیم پیال پر دیده شود ،مای تاوان گفات کا ماا در حاال گاذار از مرحلا ی رونویسای و جعال
کاری ،ب طرف تحقیقات اکادمیک هستیم ک بیشتر معطوف بر تصحیح خطای گذشت و زبرت گیاری از
درس تاریخ میباشد .در حال حاضر تحقیاق بارون نگار و درون نگار در میاادین پاهوه  ،راه بااز کارده
است و ایان روناد خیلای امیاد وار کنناد اسات زیارا از یکساو آناانی کا زیادخل قضاایا هساتند ،با زناوان
شاهدان زینی از درون ،نارساییها و خوبیها را برجست می نمایند و کسانی ک از برون ب واقعیتهای
جاری می بینند ،با مدارک و اسناد از زاوی مربوط با خاود ،با آن قضای مای پردازناد کا در تحقیقاات
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بعدی ،کار پهوه

گاران را بارای تحلیال راساتین و بادور از هرناوع دخال و تصارف ،هماوارتار خواهاد

ساخت.
فراچن

شدن کتاب حاضر ،مانند گشودن یک پرده ک ب رسم رونمایی درینجا آمااده شاده اسات،

آن طور آسان ن بوده است بلک حاصل زحماات و شاب بیاداری رفیاق شافیقم ،نورآغاازظیمی اسات .وی
مانند قلام با در صافح روزگاار با سارو پاا دویاده اسات ،تاا کتاابی را آمااده کناد با ناام " حکومات داری
خوب" .وی درین کتاب مبتنی بر ارز

های تحقیق ،بدور از هر نوع رویکرد جهت گیران  ،در راستای

حکومت داری خوب ،خان خالی های ظریفی را پر می نماید ک ممکن چشم خیلی ها ازما بر آنها نیفتااده
باشد.
او ،سپس ب گون توصیفی تنها این جاهای خالی را هدف انگشت انتقاد ن می گیارد بلکا دنباال
آن است تا ب زنوان شهروند مساؤول رهکااری را پیشانهاد نمایاد کا ایان رهکاار ساازنده ،دیگاران را در
تصحیح خطای شان راه گشا باشد .زبان کتاب هرچند با لهج بدخشانی نیست اما فکار ،انصااف ،زاطفا
و دقت یک جوان بدخشی ب خوبی در آن هویدا است ک هر خواننده یی با خواندن آن هم سرگرم می شود
و هم خود را در نبالی خط های آن می یابد و این خود انگیزه یی می شود کا او هام بارود و باا الهاام و
مدد جویی از این کتاب ،اثر جدا بیافریند ک فردا شاالوده شاان یکای ولای زوایاای متقااوت را با بررسای
گرفت اند.
ب هر حال ،در این مدت زمان اندک ،نمیتوان ب هم پهلو های این اثر ارزشمند و زحمات جناب
بیشتر جناب زظیمی و آفرین

مولف ،اشاره کرد لذا سخنان ام را ب امید درخش

همینجا خاتم میدهم .در اخیر یکبار دیگر تولد یک ستاره را در آسمان ادب و فرهن
با نااام" حکوماات داری خااوب" را ب ا رفیااق مسااتعدم ،زظیماای و فرهن ا

سایر آثار زلمای ،در
زلمی کشاور ماان

دوسااتان ززیااز تبریااک زاارض

میداریم.
از توج زموم حضار گرامی ،ابراز سپاس!
تصاویر از محفل روگشایی کتاب "حکومت داری خوب"
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