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 پیوست گفتاِر حال و هوای رسانه ها در بلخ
 

ی موسسه ای همکاری در برنامه فراخوان ریشه ها و اندیشه ها
 5۰و  4۰ قل برای تغییر ، رادیو را میان سال های دههٔ تمس

  : قصه کردم که
درسطح  ، از جایگاه یگانه رسانه شنیداریافغانستان رادیو
 ، میان تمام الیه های اجتماعی، که خواندن و نوشتن میکشور

 . ، جذاب بوددانستند ، و نمیدانستند
پوشش نشراتی رادیو، سراسری بود وجا به جایی دستگاه های 
تقویتی ، در بلخ و هرات و کندهار و کالن شهر های دیگر، 

بود در هیچ کجایی از کشور ، ساحه ای خاموش باقی  سبب شده
 نماند

متر  ۳۰۳رادیو در بلخ روی موج های کوتاه و متوسط 
کیلو سایکل، تا پیچیده ترین محله های  ۹۰۹درفریکانس 

  . کوهستانی، شفاف ورسا قابل دریافت بود
یوه های دلپذیر تر زنده گی، در میان مردم از این یگانه رادیو ؛ رویداد های کشور و جهان را می شنیدند، وبا ش

 . بستر داد و گرفت ، دانشی و پرورشی بود در رویکرد رادیو خانواده و اجتماع آشنا می شدند
 .توسعه و باروری فرهنک و هنر و باال بُردن شعور اجتماعی را ، مسوولیت خود می دانست

الن " می بود ، مردم برای شنیدن رادیو، مهمان شب ، که رادیو " چا 1۰و  ۹تا  4و عصر ها از  8تا  6صبح ها از 
 .نزدیکان رادیو دار خود می شدند

ارزان تر نسبت به رادیو های المپی ، به  تا که در گذر زمان گیرنده های ترانزیستوری سبک وآسان انتقال و نیز
و  11رادیو تا ساعت  و حضور شبانگاهی 1تا  12بازار آمد ووقت نشرات رادیو نیزبیشتر شد ، در میان روز، از 
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ز " ا -برنامه صبحگاهی " کورنی ژوند " به مسایل مربوط به زنده گی خانواده گی توجه داشت و" مجله رادیویی " 
استان و نقد " ترازوی طالیی " برای آنانی که با هنرشعر ونثر و د -" زمزمه های شب هنگام " –هرچمن سمنی " 
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. " رادیو درام " ها " داستان های دنباله رادیو " و " مسابقه ذهنی " ، پُرشنونده ترین بود و ادبی سرو کار داشتند
 . خانواده ها ، دسته جمعی به این برنامه ها گوش می دادند

رادیوی این َدوران ، ُچنان باورشنوندگان را از خود کرده بود. که هر کی، به ذوقی ، خودش را در آن می یافت و 
 .ذایقه می گرفت . کودکان خودشان را می یافتندآن  از

روستاییان ، ازخوبی های کشت به هنگام و تخم های اصالح شده بذری برای برداشت حاصل بهتر، شاخچه بُری به 
گاه می شدند و شنیده گی ها را با دیگرانی آموقع ومجادله با آفت های نباتی ،شیوه های موثر دام داری و دام پروری 

 . نکرده بودند ، رادیو بشنوند ، به همدیگر همگانی می کردند که فُرصت
قطعات موسیقی با کالم و بدون کالم ِ که درآن سال ها ، ساخته و پدیدار ُشد ، میراث ارزشمندی ست از هنرساز و 

 .آواز برای نسل های امروز وفردای کشور، که افتخارتولید آن با همان رادیو افغانستان دیروزاست
 ، حکایتی ست دیگر،که در یک فُرصت دیگر 1۳5۷ادیو افغانستان ِ پس از رویداد ثور و اما ر

یاد گردانندگان و شنونده گان رادیوی آن سال ها ، هر َدو به خیر ، در کجایی ازاین گردونه که هستند ، سالمت باشند 
  . روح رفته گان شاد
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