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 ۱1/۱3/۷۱1۲  مهمند راحمدینص
 

 رادیو
 زارشی از یک دیدار دوستانهگ

 

های  اتمام سلسله کار سررشته و بود پس از« weekend»لیس ها گروز رخصبی پایان هفته یا به اصطالح ان
دیرین، نکته دان  به سراغ دوست صمیمی و پوشیده و تمیز لباسهای پاک و و نظافت را برابر ی طهارت وگخانواد

 ل بته ها راگ، درختها وخوب پاک جاروب کرده منزلش شدم، حیاط حویلی را یالم شاه آغا جان رفتم. واردنازک خ
لخانه یا گ گین روان انسان را شادی و فرحت می بخشید. فواره وسطآب داده بود که این بوی مطبوع وعطرآ

«greenHuse »یده می شدتمام نشدنی د ازونزول یا نشیب و فر ی انسانها در صعودگزند ویی چون حیات وگ .
وجودش را پوره میکرد و « d»ویتامین دی  ، آفتاب جمع نموده ورکنج صفه حویلی باالی چوکی نشستهخودش د

و  وشش میرساندگاهی آنرا نزدیک گدستش  پینه یی وپتره یی عمرخورده اش با آنتن شکسته در گگرادیو  ضمنا  
بغل کشی با من ازجا  دست به استقبال و ، رادیو درش به من افتادانش میداد، که چشمتک چرخک و زمانی به هوا

 .بداخل خانه دعوت ورهنمایی نمود سرور به احوال پرسی پرداخت و خوشی و نده ازگبرخاست، با سیما ولحن آ
ا متوجه شدم که رادیویش روشن فامیله و رگ، احوال پرسی خیریت وسالمتی یکدیدرجریان تبادله تعارفات معمول

رام دلچسپ وجالب را می گروشن مانده بطری مصرف میشه مثلیکه کدام خبریا پرو فتم شاه آغا جان رادیوگ، تاس
جسم زهرخند درلبانش مت حالیکه دفعتا   آمد یم . در« بدون اپاینتمنت»ناچاپی  و ؟ بی خبرشنیدی، مه مزاحم نشده باشم

بهم خورده باشد میخواهد آنرا  و تارهای دماغش جر رخه  ویی چگ»آرام میدید  کوتاهی به من خیره ، ساکت و و لحظه  
ت نی، فگو بالحن حزین وکوتاه  ناکی کشید آه درد« ن چیزی بیرون آردآ سرکالوه را بیابد از مرتب کند و صاف و

ب بود ما مردمه خراب خانه خرا«bbcبی ، بی ، سی » سابق یک رادیوی  را همه ما خوب میفهمیم که در ،ایننی
زرق  پر البالی چاکلیت های شرین و د ژورنا لستیکی درعرعایت قوا ظرافت های ادبی و و نزاکتها با ولی میکر د،

اه به زبان گآر صرف یکعده مردم گم ،به خورد مردم ساده لوح میداد افیون پیچانده و و وبرقش یکمی زهرمار
ه بادل ثیرشتا   و یرمیشد ولی در پاپان کاربا مزه وعطش فراوان ت حلقوم بسیار باال و ومقصدشان پی می برد که از

اعصاب میماند نه  و نه مغز ر پیدا شده ،گها بی ، بی، سی دی . ولی حاال صدخودت میفهمی که چه میکنه، رگوج
دامن باالی، از  روایی و از چرندیات و نزاکتهای انسانی چیزی ره مراعات به جز ادب و اخالق و نه هم از عزت و

ذر نمیکنند وما مردم گاز بی خبری ویاهم عمدی از کوچه اش  خو نپرس که یا اسالمی را فغانی وا کلتور و گفرهن
منحیث یک عادت  باخبر باشیم ،فقط یرم وگب های ما یاد اوالد ما خود یک چیزی را هم برحسب ضرورت که باید

 .نبره، میترسم خسته نشوی وخوابت  است ی ای کاره میکنم، معتادش شدیم قصه درازگهمیش
از  تکلف و تشریفات را اندوه درد ناکش چیزی کاسته باشم و و ثرازتا   همرایش همسویی نشان داده و برای اینکه اقال  

م فتگرا به باورش شریک ساختم و ، خودنهان چیزی بیرون آورده بتوانم جنگمیان بردارم تا از ین مخزن اسرار و
مطبوعات چیان بی مسوولیت سوراخ، سوراخ و  ت بی پرسان ومطبوعا دست این رادیو ها و نخیر! دل مه هم از

نک وشها وعیگ ذاشتن پنبه درگاه کوه میسازند و با گاز  راست دروغ و از دیده درایی ها ، با بی انصافی وپردرد اس
 ووارونه جلوه دادن حقایق  پنهان سازی و و اباطیل دراستتار نشراکاذیب و ون درچشمهای خویش باپخش وگهای قیر

های مصیبت زا روهی و مالحظه کاری گ، فردی ومعه به انواع خاطرخواهی های مادیهای جا درد واقعیت ها و
درد دل کنیم  دچارشدیم .خوبست که لحظه ای« dipretionدپریشن»؛ دلم پردرد است و به اضطراب ومیپردازند

ش سیمای دیدم که کمی سکون وتسلیت در «.احوال دل غمزده را غمزده داند»ویندگ، چرا که میوغم را بیرون بکشیم
 دکمه های واسکت دل را باز کرد وچنین لب به سخن کشود : نج نهان وگسر شد و پدیدار

په هیچکس انکارنمیکنه که پیشرفت تکنالوژی گفتی ، ایی گمطبوعات  از رادیو و الال جان حالیکه چار زانو زدی و»
واذهان مردم، برای  در روشن شدن افکار و ،یک دهکده تبدیل نمودهیش به گبه اصطالح جهان پهناور را باهمه بزر
پیش و دنیا، خوشبختی وسیه روزی های  و اوضاع واحوال دور باخبری از بلند بردن سویه دانش علمی ، اطالع و
ه قدسیت بارزنده دارند به شرط آنکه  نقش بسیار بارز و جمعیر وسایل ارتباط گافراد وجوامع، رادیو ، تلویزیون و دی
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 افکار، انعکاس حقایق وواقعیت ها و اذهان و راستای تنویر اصالت ومسوولیت های شان پی برده متوجه باشند و در
لیت نمایند نه اینکه فعا رفع نا بسامانیهای جامعه حرکت و نیاز و مورد سودمند و اشاعه مطالب ومضامین علمی و

رکجا دمریز و یز را ازهگفتنه ان و دروغ های شاخدار و ناسزا چرندیات و هر« ...تگهرچه از دل تن»زیر کلیشه 
. ازهمین خاطر است که آین مطلب ورد مکدر خود سیاه کنند یا ریکارد و کست را مثل ذهن روی صفحه کاغذ سفید

ه ینئآ انی بهگبجای است که اساس وسایل ارتباط هم»:احسن تاکید میکنم که  زبانم شده وهمیشه آنرا به حیث تکرار
ا مرتب ر وضع خود ببینیم ،سر ینه های زیاد سروکار داریم تا خود رائبنابرین ما که با آ .تمام نمای جامعه تشبیه شود
یم ئوگمی صورت ما ینه های اصیل درآنست که تصاویر را آنچه هست مینمایاند که درینئواصالح کنیم .لذا خاصیت آ

 تصاویر ه وتفدروغ بکار ر ، غش ویکه در ترکیب وساختار آن کذبئاینه هئاست، ولی هستند آوی گینه راستئکه این آ
ده  ردیگینه ها دربین جامعه رسوا و بی مقدار وبی اعتبارئین آنکه هست مینماند و نشان میدهد که چ غیرآن چیزی را

 « . و مشهوراندگینه های قلب یا درغئوبنام آ
 گملک ما اطالعات و اخبار مر ذشته درگقصه میکرد ؛ از مرحومم بیاد دارم زمانی که درخورد سالی قرارداشتم پدر

ه اصطالح امروزی منشی یا زیردستان یا ب« تواچی ها»خوشی وغیره مسایل بوسیله  ،اتفاقات ومیر، حوادث و
 یک منطقه به منطقه   از طور وهمین به مردم رسانده میشد پخش و و فذین منطقه نشرنمت ، خانها وی ملکانسکرترها

 .ردیدگها انتقال می« ایلچی»ر ذریعه گالیات یا کشور های دی یک کشور به و یت ویک وال یا از ر وگدی
 وچک رادیوکاه گرزمان شاه امان الله غازی درشهر کابل وحومه آن دو دست د مراجع وسیستم را جای این اشخاص و

ن مستفید می شدند. در سالهای اخیرسلطنت آ هم از و فواصل دورتر اهها تقویت شدگسالهای بعدی این دست در رفت وگ
دست وآستین . ن مستتفید شوندآ، باید همه ازملکیت تمام مردم وطن است شاه فیصله کردند که رادیو ظاهر محمد
 وجوده  متعمیر و ردیدگرو یا فروخته شود برابر گطرف بدون آنکه کسی یا چیزی  آن ازین طرف و پولش را و برزدند
 رادیو کابل که درتعمیرمحقر نامش را از و تلویزیون فعلی به شکل عصری در انصاری واټ کابل ساخته شد رادیو

سله قوی مر های اهگو در صدد تهیه دست افغانستان تغییر دادند یک منزله در پل باغ عمومی موقعیت داشت به رادیو
 یرد .گمردم قرار  ه  های جدید وارد و بدسترس استفاد رادیو آخذه ها شدند تا ها و

 رکه تعمی ی: دراثناوتکمیل این قصه چینن کمک مینمایداه و ظریف طبعم به غنا گسابق و دوست آ عطاجان همکار
 و بهره برداری شد داکتر نورعلی خان که سمت وزارت تجارت را داشت به جرمنی سفر کرد آماده   متذکره تکمیل و

انتقال  آنوقت زیمنس و فلپس خریداری وبه کشور شهوری مهای بطری خشک را ازکمپنی ها درادیو تعدا یک
مردم به مفاد آن آشنا واستفاده موثر شود نورعلی خان مذکوربه  نمود.برای اینکه رادیو های توریدی بفروش برسد و

 شهید هوریس جمئه شهید معاون لسیدعبدال ، سیدعبدالله خان پدردیو به سفرهایی به والیات پرداختمسوول را نیابت از
نورعلی خان به »کارمیکرد به پدرم قصه میکرد که وقت به حیث حاکم اعلی میمنه  نآ رمحمد داودخان که درسردا

س پ، نورعلی خان درصالون حکومتی اعلی دایرشده بودمیمنه عزیمت نمود و مردم دعوت شد و محفلی باین مناسبت 
!!؟ رسانید . پیرامون اهداف رفاهی دولت شعارشآنکه سالم ها وتمنیات نیک ذات اشرف ملوکانه را به رعایای وفا  از
به طورکل از وطن وجهان صحبت  اهی مردم ازاوضاع واحوال منطقه، والیت وگجمله فواید رادیو را غرض آ از و

 .یرندگن بهره آ از ها را بخرند و کرد ومردم را تشویق نمود که رادیو
تند. فگ دادند خوش باش و شاد باش و زبان شور ندطبق معمول سخنرانان ومدیحه سرایانی چند نیزلب به سخن کشود

 ت وفگمردم آنجا به زبان سخن  ی ازگمحل برخواست و به نمایند دهاقین بیسواد مالدار ختم محفل یکی از و اخیر در
مردم را هم به حضورذات  خیرخواهانه   دعای نیک و وزیرتجارت و حاکم اعلی تقاضا کرد که شکران، سپاس و از

 اعلیحضرت برسانند که: بعرض حضور منا  ض و همایونی تقدیم نمایند
 ،وغیره دارم که همه ساله در پرورش وسفندگ و ، انواع بزاوگشتر  ،، فرقه هایی از مواشی اسپمن یک مالدار هستم»

الم سستم شان تا صحت ومیفر فتی را صرف میکنم تا دور دست به چرا ونشخوارگی آنها پول های هنگتربیه وآسود
 وطن بیاورند. فعت برای من و، سود ومنوفربه شوند

ت وشگ، رنجور میشوند الغر و متفرق شان میسازد له میشود وگداخل  یک حیوان درنده حمله میکند و رحینیکهگم
رصدد نجات وپناه ،رفاه وغذای خود دست وپا  د ود می انداز گزنده ماندن به هرسو چن کدام بخاطر وهر میتکانند
قمع میسرمیشود. ولی دربین همه  فرصت کافی برای دریدن وقلع وشغالی شده  و به اصطالح میدان خالی و میزنند

همه چیز  از و چرا مشغول اند هم ازچشم نا بینا در هر حالت درکار خود و وش کراند وگآنها چندتایی اند که هم از
ان زود محشور وایل وغیل گان وخزندگدرند همه اینکه با از مهم تر جالب و و بی خبر و باالی شان چیزی تاثیر ندارد

ران نیز بلع میکنند ؛ درحالیکه منطقه ما ازچهارسمت در هیاهوی گشوند ، اشتهای نهایت غالب هم دارند استحقاق دیمی
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ما را  وغوغای رادیو ، صداطیور قراردارد حوش و ان وگخزند ان وگ، چرندانگان و درندگرگطمع  زوزه و و
 ه میدارد. گمصرف ن بیشترغافل و

ویی طول عمر پادشاه گفی السابق به دعاکما ردیم وگمعاف  ین امر مردم ازالطاف ذات اشرف ملوکانه ما  اه باگهر
موجبات خورسندی وطمانیت  ، کمال سعادت ملت وفا شعار بوده وبقای سلطنت مصروف باشیم و دوام و رعیت پرور

یری ازحمالت وحوش دوپا وچهار گاه برای جلوگوهر شد بیشر فراهم خواهد اعلیحضرت نیز رضایت خاطرحضور و
چیزی بطرف مال وملک ما چپ  الله که هیچکسی وءتدارک دیده شود، انشا داررادیو موانع وسیم های خاربجای  پا

 .«دعای سر شما پدر معنوی خویش مصروف خواهیم ماند ی خود وگدنخاطر آسوده به ز ما با سیل کرده نمیتواند و
های  وشگررا باچشم و موث لیدی غیررامهای کاپی شده وتقگانکشاف پالنها و پرو ازآن زمان که دولت بنام توسعه و

انه گبه عوض آن هزارها قلم پوقانه وجرن پیدا وارما را دادند و ومیوه جات و ازگ پنبه و رفت، پشم وگدست  بسته روی
مخبر به نام متخصص و کار فهم  آمد را با صد ها نفرخارجی جاسوس و غیرکار تازه و رادیوهای بطری خشک و و

 درست این فرصت و، اقوام بهم انداخته شد ی خانواده هااوالد ها هر وشو رامها زن وگپرو نشرات و آوردند. در
خ وحوش سر ان وگرگ، وهم چانس طالیی برای ددمنشان تباهی کشور و ها زمانی بود برای شروع بدبختی های افغان

 ان وگناگبی ساالران و گکه همین اکنون منحیث زبان تفن وطن مساعد شد آزمند پرعقده مردم و سیاه کمرشکسته و و
مغلق جلوه میدهند. این شمه ای ازقصه رادیو  را پیچیده و کشور احوال مردم و آنها اوضاع و همنوایی با پهلوبندی و

 به قولی که: را نشنوم نمیتوانم رهایش کنم وسریال دنباله دارشان که مرا سخت معتاد ساخته و
 

 رشته را میتوان یافتن نی سر نی زین رشته سرمیتوان تافتن
 

 پایان
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